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And We have not taught him (Muhammad Pbuh) poetry, nor is it suitable for him.
This is only a Reminder and a plain Qur’an. (Ya-Siin)
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  الباب الثالث
  تحليل البحث

  
  لمحة عن ألفية أبن مالك  ) أ

  ترجمة ابن مالك   .أ 
وهو أبو عبد اهللا جمال الدين محمد بن عبد اهللا بن مالك الطائي، 

وآان آثير العباة حسن السمت أخذ عنه جماعة . ولد بجيان من األندلس
منهم النواوي ولد سنة إحدى وستمائة، وقيل سنة ستمائة وتوفي بدمشق  

وذآره . ليلة األربعاء ثاني عشر شعبان سنة احدى وسبعين وستمائة
في األشموني على األلفية أنه توفي سنة اثنتين وسبعين وستمائة  الشمني 

  .    ١وهو ابن خمس وسبعين سنة فعليه مولده سنة خمسمائة وسبع وتسعين
الحسن بن صّباح، وأبي وسمع بدمشق من مكرم، وأبي صادق 

وأخذ العربية عن غير واحد فمّمن أخذ عنه . الحسن السخاوي وغيرهم
بجّيان أبو المظفر ثابت بن محمد بن يوسف بن الخّيار الكالعي من أهل 
لبلة، وأخذ القراءات عن أبي العّباس أحمد بن نوار؛ وقرأ آتاب سيبويه 

يعيش وتلميذه ابن  على أبي عبداهللا بن مالك المرشاني، وجالس ابن
عمرون وغيره بحلب، وتصّدر بها إلقراء العربية، وصرف همته الى 

وآان . إتقان لسان العرب حتى بلغ فيها الغاية، وأربى على المتقدمين
إماما في القراءات وعالما بها، وصّنف فيها قصيدة دالية مرموزة في 

  .قدر الشاطبية
لفترة التي آانت هاجر ابن مالك إلى المشرق اإلسالمي في ا

تتعرَّض قواعد األندلس لهجمات النصارى، وآان االستيالء على 
مسقط رأس ابن مالك من أهداف ملك قشتالة، وآانت مدينة " جيان"

عظيمة حسنة التخطيط، ذات صروح شاهقة، وتتمتع بمناعة فائقة 
= هـ ٣٢٧(بأسوارها العالية، وقد تعرَّضت لحصار من النصارى سنة 

وأرجح أن يكون ابن مالك قد هاجر . كنها لم تسقط في أيديهم، ل)م١٢٣٠
عقب فشل هذا الحصار إلى الشام، وهناك استكمل دراسته، واتصل 

" علم الدين السَّخاوي"بجهابذة النحو والقراءات، فتتلمذ في دمشق على 
الحسن بن "، و"مكرم بن محمد القرشي"شيخ اإلقراء في عصره، و

، وآانت من حواضر العلماء، ولزم الشيخ "حلب"، ثم اتجه إلى "الصباح
                                                 

  ١٤٥: دون سنة ص. مكتبة دار إحياء الكتب العربية إندونسيا.  مغني اللبيب. جمال الدين بن هشام األنصاري ١
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ابن "أحد أئمة النحو في عصره، وجالس تلميذه " موفق الدين بن يعيش"
  ".عمرون

وقد هيأت له ثقافته الواسعة ونبوغه في العربية والقراءات أن 
يتصدر حلقات العلم في حلب، وأن ُتَشّد إليه الرِّحال، ويلتف حوله طالب 

إماًما في القراءات وِعَللها، متبحًِّرا في علوم العربية، العلم، بعد أن صار 
متمكًنا من النحو والصرف ال يباريه فيهما أحد، حافًظا ألشعار العرب 

  .التي ُيستشهد بها في اللغة والنحو
تسبقه شهرته واستقر بها فترة، تصدَّر فيها " حماة"ثم رحل إلى 

هرة، واتصل بعلمائها دروس العربية والقراءات، ثم غادرها إلى القا
وشيوخها، ثم عاد إلى دمشق، وتصدر حلقات العلم في الجامع األموي، 

، وولِّي مشيختها، وآانت "العادلية الكبرى"وُعيِّن إماًما بالمدرسة 
تشترط التمكن من القراءات وعلوم العربية، وظلَّ في دمشق مشتغًال 

  ٢.بالتدريس والتصنيف حتى ُتوفِّي بها
  

  عن ألفية ابن مالك ترجمة  .ب 
نوع من المنظومات الشعرية في الفنون المختلفة، وقلَّما " األلفية"

ظم؛ حيث نجده في علم الحديث، يخلو علم من علوم العربية من هذا الن
، …والفقه، وأصول الفقه، والنحو، والبالغة، والفرائض، وغيرها

وتمتاز األلفية بأن أبياتها تبلغ ألًفا أو تقارب األلف أو تربو، ومن ذلك 
وصياغة العلوم نظًما نشأت قديًما بقصد التيسير . جاءت تسميتها باأللفية

ذآر مسائلها، ومن أشهر ما ُعرف من على الدارسين لإللمام بالعلوم، وت
في أصول ) م٩٨٠= هـ ٣٧٠(المتوفَّى سنة " ابن سينا"ألفية : األلفيات

في النحو، ) م١٢٧٣= هـ ٦٧٢(المتوفَّى سنة " ابن معط"الطب، وألفية 
" العراقي"، وألفية )م١٢٧٣= هـ ٦٧٢(المتوفى سنة " ابن مالك"وألفية 

علم مصطلح الحديث، وألفية  في) م١٤٠٤= هـ ٨٠٦(المتوفَّى سنة 
في علم أصول ) م١٤٢٧= هـ ٨٣١(المتوفَّى سنة " ابن البرماوي"

في البالغة، ) م١٤٤٦= هـ ٨٥٠(المتوفَّى سنة " القباقبي"الفقه، وألفية 

                                                 
٢ M. Wafi dan A. Bahauddin. Khazanah Andalus: Menguak Karya Monumental 

Alfiyah Ibnu Malik. Yogyakarta: Titian Ilahi Press. 1999. Hal. 13-16 
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ألفيَّتان في علمي ) م١٥٠٥= هـ ٩١١(وآان للسيوطي المتوفَّى سنة 
 ٣ .مصطلح الحديث والنحو

واأللفية هي أشهر مؤلفات ابن مالك حتى آادت تطغى بشهرتها 
على سائر مؤلفاته، وقد آتب اهللا لها القبول واالنتشار، وهي منظومة 

، تقع في نحو ألف بيت، وتتناول قواعد النحو "الرجز"شعرية من بحر 
، وتذليل مباحثهما، والصرف ومسائلهما من خالل النظم بقصد تقريبهما

وقد بدأها بذآر الكالم وما يتألف منه، ثم المعرب والمبني من الكالم، ثم 
المبتدأ والخبر، ثم تتابعت أبواب النحو بعد ذلك، ثم تناول أبواب 
. الصرف، وختم األلفية بفصل في اإلعالل بالحذف، وفصل في اإلدغام

تي أخذت فيها من روح المختلفة من الشواهد البديعة الوهي شرحت بش
  .الشعراء القديمة المشهورة

  
  لمحة عن ألفية ابن عقيل  ) ب

  ترجمة ابن عقيل   .أ 
وهو بهاء الدين، أبو محمد، عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عبد اهللا 

وأصله من همدان، . العقيلي، المصري الهمداني، المشهور بإبن عقيل
، هـ ٦٩٤ سنة: وقيل هـ، ٦٩٧ولد في حلب التاسع من المحرَّم من سنة 

  .هـ ٧٠٠سنة : وقيل
(( وقدم ابن عقيل القاهرة، فتتلمذ على مشايخها وعلمائها، فأخذ 

عن الشيخ تقيُّ الدين الصائغ، والعربية عن الشيخ )) القراءات السبع
(( و )) الكافية الشافعية (( عالء الدين القونوّي، وغالبهما في 

البن مالك، جمعيه )) التسهيل(( ن وقرأ على الشيخ أثير الدي)). المقرب
بحثا بقرأته وبقرأة في أربع سنين، ثم قرأ عليه سيبويه  في أربع سنين 

له وللشيخ جمال الدين  غيره، ولم يكمل سيبويه على الشيخ المذآور  إّال
ثم إن بهاء الدين قرأ على . يوسف بن عمر بن عوسجة العباسي بلدا

بحثا ) التكميل والتذييل( المسمى بـ الشيخ أثير الدين شرحه للتسهيل، 
وقرأ على قاضى القضاة . بقراءته غالبا وقراءة غيره، ولم يكمل لغيره

) التلخيص(من أّوله إلى أخره بحثا، و) اإليضاح(جالل الدين آتاب 
وسمع على مشايخ عصره الشيخ شرف الدين بن . سمعه قراءة

                                                 
٣ http://www.al-hdhd.net/vb/showthread.php?p=693035 
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لحّجاز، وسّت ، واالصابوني، وقاضى القضاة بدر الدين بن جماعة
  . الوزراء وخالئق

  
  .منهج ابن عقيل في شرحه لأللفية  .ب 

  :بما يلي ٤يتميز منهج ابن عقيل في شرحه لأللفية
 .التوسط في الشرح بين اإليجاز واإلطناب .١
النحوية، واختصارها وعرضها، حسن عرض المسائل  .٢

فغاية ابن عقيل غاية تعليمية، تهدف إلى تقريب قواعد 
النحو العربّي من إفهام المتعلمين وشرحها شرحا موجزا 

 .مبّسطا
االعتناء بمسائل النحو شرحا وتفصيال أآثر من اعتنائه  .٣

 .بمسائل الصرف
ثمائة ثالاإلآثار من االستشهاد باألبيات الشعرية، قد بلغت  .٤

 .وخمسين شاهدا
االستشهاد بالحديث النبوي الشريف خالفا لشيخه إبي  .٥

 .حّيان، إال أنه لم يكثر من االستشهاد به
مجاراة المذهب البصرّي عموما، وقد ظهر مذهبه  .٦

 : البصري عن طريق
o  اإلآثار من االعتماد على آراء سيبويه وغيره من نحاة

 البصرة
o أماآن عّدة بأنه الصحيح،  وصف المذهب البصري في

 .أو أعدال المذاهب
o مجاراة البصريين في مسائل خالفّية دون تسميتهم . 
عدم االآتفاء بالشرح، إذ يتعّداه أحيانا إلى تخطيء ابن  .٧

مالك، أو الدفاع عنه، أو زيادة أوجه أخرى من المسألة، أو 
 .تفصيال أهملها النظم

  
 
  

 .عقيلتحليل الشعر من شواهد ابن   ) ت
                                                 

 ١٤-١٢: مـ ص ٢٠٠٧. بيروت لبنان. دار الكتب العلمية. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ٤
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  .جدول األغراص الشعرية  .أ 

د    دين عب ونقل الباحث من الكتاب شرح ابن عقيل على الشيخ بهاء ال
د      دين عب ي ال يح مح ل للش ه الجلي اب منح ه آت ل ومع ل العقي ن عقي اهللا ب

  المكتبة الهداية سورابايا  . الحميد نفعني اهللا بعلومهما
  عقيل من جزء األولمن األغراض األدبية  في شواهد ألفية ابن  االشكل

  
النمر
األغرا الشعر ة

 ص ض

 ١٨االعتذار وقولي إْن أَصْبُت لَقْد أَصاَبْن* والِعتاَبْن َأِقلِّي اللوَم عاذُل ١
 ١٩الوصفلّما تُزْل بِرحاِلنا وآَأْن َقِدْن* أِزَف الترحُُّل َغيَر أّن ِرآاَبنا ٢

 اِعلمَّ الِمْعه األِبَتْشُم* ْنَقَرَتْخى الُماِووَقاِتِم اْلَأْعَماق َخ ٣
 ٢٠ الفخر قْنَفالَخ

فَحْسبي ِمْن ذو عندهم * فإّما ِآراٌم ُموِسرون لَقيُتُهْم ٤
 ٤٥الوصف َماَآفاِنيا

 ٥٠ المدح ُظِلْم وَمن ُيَشاِبه  َأَبُه فما* َرِمِبَأنَّه اْقَتَدى َعِديٌّ في اْلَك ٥

الفخر  اِد غاَيتاهقد بَلغا في الَمْج* إنَّ أَباها وأبا أباها ٦
 ٥١ والمدح

المدح  َلِعْبَن بنا َشْيبًا وَشيَّْبَننا ُمْردًا* َدعاني ِمن َنْجٍد فإنَّ ِسِنْيَنه ٧
 ٦٥ والهجاء

 ٦٧ الفخر وَأْنَكْرَنا َزَعاِنَف آَخريِن* عَرْفنا َجْعَفرًا وَبِني َأِبْيه ٨
 ٦٨ المدح َحدَّ اَالْرَبِعيِن وقْد َجاَوْزُت* وما ذا َتْبَتِغي الشَُّعراُء ِمنِّى ٩
 ٦٩الوصف فما هَي ِإلَّا َلْمَحٌة وَتِغْيُب* َعلى َأْحَوِذيَّْيَن اْسَتَقلَّْت َعِشيًَّة ١٠
 ٧١ الهجاء وُمنَخَرين أْشَبها َظْبَينا* يَناناأْعِرُف منها الِجيَد الَع ١١

ها َنظُر اِرْثِرَب أْدَنى دبَي* هاَنوَّْرُتها ِمن أْذِرعاٍت وأهُلَت ١٢
 ٧٦ الغزل َعاِلي

َعَليَّ َفَماِلي َعْوُض ِالَّا ُه * َأعوُذ ِبربِّ الَعْرَش ِمْن ِفَئٍة َبَغْت ١٣
 ٨٩ المدح َناِصُر

 ٩٠ المدح اُرْن ال ُيَجاِوَرنا إلَّا ِك َديَّأ* إذا َما ُآنِت َجاَرَتنانبالي وَما ١٤

إيَّاُهم األْرُض في * ْتَنْمَواِت َقد َضِمبالَباِعِث الَواِرِث اَأل ١٥
 الدَّْهر الدََّهاِريِر

الفخر 
١٠١ والمدح
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١٠٥ المدح فإنَّ الَقوَل ما قالْت َحَذاِم* فَصدُِّقوها إَذا َقالْت َحَذاِم ١٦

الفخر  إذ ذَهَب الَقوُم الِكراُم لْيِسي* عدْدُت َقوِمي آَعديِد الطَّْيِس ١٧
١٠٩ والمدح

١١١ الخماسة بعَض َمالي ُأتِلُفُأَصاِدُفه و* ال َليِتيآُمِنيِة َجاِبٍر إذ َق ١٨
١١٣ الفخرِدماِج َضَيْبَأِل رًابها قْب طُُّخَأ* ي ِنلعلَّ دوَمي الُقيراِنأِع فقلُت ١٩
١١٤ الفخر لسُت من قيٍس وال قيُس ِمني* هم وَعِنى ائُل عْنأيها السَّ ٢٠

 يِحِحبالشَّ اُماإلَم ليَس* يِدَق ِنْيـَبْيـِبالُخ َرن نَصي َمِنقْد ٢١
١١٥ المدح ِدِحْلالُم

ي ِويْع اَنَيْرِش ِنْطبَب* با َسهم َحَريَخ عمرًا ذا الكلَب بأنَّ ٢٢
١٢٠ المدح يُبالذِّ هولَح

١٣٢ الهجاء اِمبعد أولئك األيَّ يَشوالَع* ى َواللِّ لِةِزْنبعد َم َلاِزَنالَم مَُّذ ٢٣

 راِفهذاك الطِّ وال أهُل*  ني وَنُرِكْنال ُي َءرآْببني َغ رأيُت ٢٤
١٣٤ الفخر ِددََّمالُم

١٣٩ الهجاء إلى بيٍت قعيدُته َلكاِع* ُأَطوَُّف ما ُأَطوُِّف ثم آوى  ٢٥

َتَراُهنَّ يوَم الرَّْوِع  *َلى وُتْبِلى اُألَلى َيسَتْلِئُمون على اُأل ٢٦
١٤٢ الخماسة ِء الُقْبِلَدآالِح

١٤٤ الخماسةيوَم النَُّخيِل غاَرًة ِملَحاَحا* بَّحوا الصباحا نحن اللُذون ص ٢٧
١٤٥ الفخر َهدوا الُحُجوراِء قد َمينا الَّآلعل* فما أبآُؤنا بَأَمنَّ منه  ٢٨

٢٩ 
فقلُت وِمثِلي * بكيُت على ِسْرِب الَقطا إذ َمَرْرَن بي 

  بالُبكاِء َجِديُر
لِّي إلى َمن قد لَع* أِسرَب الَقطا هل َمن ُيعيُر َجناَحه 
 َهَويُت َأطيُر

  الوصف
١٤٨ الغزل

ي وال ِذ يِلوال األِص* ه ُتكوَمى ُحَضْرالتُّ ِمَكبالَح ما أنَت ٣٠
١٥٧ الهجاء ِلَدوالَج ِيْأالرَّ

١٥٨ الفخر دَِّعني َمَب قاُبِر ْتلهم داَن* منهم  اِهللا سوُلالرَّ ن القوِمَم ٣١

 ذاِت ٍةَشْيِعِب ٍرو َحفُه*  ْهَعلَمى اعَل رًااِآَش ن ال يزاُلَم ٣٢
ْةَعَس ١٦٠ الحكمة 

١٦٢ الفخر م أْفَضُلِهيِّفسلِّْم على أ* يَت بني مالٍك إذا ما لق ٣٣

وال  ٌعه نْفي غيِرَدفما َل*  به ُهْنَدَمفأْح ٌلفْض يَكوِلُم ما اُهللا ٣٤
١٦٩ الحكمة ُرضَر

ي ِذمنها باّل َنْح َالفُب* بَّ َسْمراَء ِحْقبًة وقد آنَت ُتخفي ُح ٣٥
١٧٤ الغزل  بائٌح أنَت
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١٨١ الخماسة ولقد َنهيُتك من بَنات األوَبِر* يُتك أْآُمؤًا وعَساِقال لقد جَن ٣٦

 َسْفالنَّ َتْبوِط َتْدصَد* نا جوَهُو رفَتَع ا أْنك لمَّرأيُت ٣٧
١٨٢ الفخر ومِرن َعَع ياقيُس

  الخماسة ْلِمال َتْغَتِرْر بعاِرِضِ ِسَو َو*  اللَّهـ فاطَِّرِح ِعداَك غيُر الٍه ٣٨
 ١٩٠

١٩١ الرثاء ينَقِضي بالهمِّ والَحَزِن*  غيُر مأسوٍف على َزَمِن ٣٩
١٩٤ الفخريا ال ُب قاَلاِعي الُمَثوَّإذا الدَّ*  ْمنُكفخيٌر نحُن عند الناِس ِم ٤٠
١٩٥ الهجاءذا الطيُر مرَّْتمقالَة لْهبيٍّ إ* و لهٍب فال تُك ُملِغيا يُر بُنِبَخ ٤١

بُكْنِه ذلك عدناُن * وها وقد عِلَمْت ي ُذَرى المجِد باُنقوِم ٤٢
٢٠٨ الفخر وقحطاُن

 ِةوَحُبْحى ُبلَد فأنَت*  ْنُهَي وإْن زََّع والَكَم إْن زُّالِع لَك ٤٣
آائُن وِنالَه ٢١١االعتذار 

٢١٩الوصف ُت فثوٌب أُجرُّفثوٌب لبس* آَبَتين فأقبلُت َزْخفًا على الرُّ ٤٤

ُمَحيَّاَك أْخَفي َضْوُءه آلَّ * اَء فُمْذ َبدا قد أَض سرينا ونْجٌم ٤٥
٢٢١ الغزل شارِق

٢٢٢ الهجاء اَبَني أْرِغَتيْب ٌمبه عَس*  ِهساِغبين أَر مرسعٌة ٤٦

ا استقلَّْت َمطاياُهنَّ لمَّ* ْوَدى آلَّ ذي ِمقٍَّة َأَل لوال اْصِطباٌر ٤٧
٢٢٤ الغزل ِنَعللظَّ

٤٨  
 

 َفْدَعاُء قد حَلبْت عليَّ* وخالُة  لك يا جريُر آم عمٌَّة
٢٢٦ الهجاء ِعَشاري

 ِنرُثفي ُب بًاِشَتْنُم وباَت* ه واحَد ن آنَته َمأمُّ قد ثكلْت ٤٩
٢٢٩ الهجاء ِداألَس

 أُبوُه وال آانْت ُآَلْيٌب* َمِلٍك َما ُأمُّه ِمن ُمَحاِرِب  ِإلى ٥٠
٢٣٠ المدح اِهُرْهُتَص

٢٣٣ الفخر ِداِعاألَب جاِلالرِّ أبناُء نَّوُهبُن* نا ـِنا وبناتـِبنونا بنو أبنائ ٥١

 عليَك إالَّ م وهْلعليِه* ى َجَتْرُي ُرْصالنَّ َكِب إالَّ هْل بِّفيا َر ٥٢
٢٣٥ المدح ُلوََّعالُم

ِم إالَّ َيَنِل الَعَالَء ويكُر* خاَله  َخالى ألنَت وَمن جريٌر ٥٣
٢٣٧ المدح ْخَواَال

 يٍنَع ُءمْل ولكْن عليَّ*  ٌةدَرُق ِكوما ِب الًالإْج ِكأهاُب ٥٤
٢٤١ الغزل هاـُيبِبَح
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٢٤٤الوصف ٌفعندك راٍض والرأُي ُمْختِل* بما  نحن بما عندنا وأنَت ٥٥
٢٤٨ المدح ٌد بالَمقاِليِدالقْت إليَك معَّ* ه ُعمر وك ولوال قبَللوال أُب ٥٦
٢٥١ الخماسة االَسه َلُكمِسُي ُدفلوال الِغْم*  ٍبْضَع الُرغُب منه آلَّ ذيُبُي ٥٧
٢٥٧ الفخر ُمَقيٌِّظ ُمصيِّف ُمشتَّى* فهذا َبتَّي  َمن َيُك ذا َبٍت ٥٨

بُأْخَرى الَمَنايا؛ فهو َيْقظاُن * َيناُم بإْحَدى ُمْقَلَتْيِه، وَيتَِّقي  ٥٩
٢٥٩الوصف ناِئُم

٢٦٤ المدح ايَدِجُم قًاِطنَتُم بحمد اِهللا* ي وِمَق اُهللا داَما اَم ُحوأبَر ٦٠
٢٦٥ الرثاء فِنْسياُنه ضالٌل ُمِبيٌن ِت* ْر وال َتَزْل ذاِآَر الَمْوصاِح َشمِّ ٦١

ا لَهْنُم وال زاَل*   ال على الِب َميَّاَرى يا َدِمَلْساا َي أَال ٦٢
٢٦٦الوصف ُرْطالَق َكاِئَعْربَج

اك إذا لم ُتْلِفه لك أَخ* ا َنوما آلُّ َمن ُيبِدي الَبشاشَة آاِئ ٦٣
٢٦٩ الحكمة اُمنِجَد

٢٧٠ المدح َوآوُنَك إيَّاه عليَك َيسيُر* بَبْذٍل وِحْلٍم َساَد في قوِمه الَفَتى  ٦٤

 ٌمعاِل سواًء َسيفل* سِلي إن َجِهلِت النَّاَس عنَّا َعْنُهُمو  ٦٥
٢٧٣ الهجاء وُلُهوَج

َلذَّاُته بادِّآاِر الموِت * ًة صَّال ِطيَب للعيِش ما دامْت ُمنَغ ٦٦
٢٧٤ الرثاء والَهَرِم

٢٨١ الهجاء يَُّة َعوََّداـبما آان إيَّاهم َعِط* َقناِفُذ َهدَّاُجوَن َحوَل ُبيوتهم  ٦٧

آلُّ النَّوى ُتلِقى  وليَس* ى عاِلى ُمَعرَِّسهم فأصَبحوا والنََّو ٦٨
٢٨٤ الهجاء ُناآيالمَس

 ٢٨٩ المدح وِجيراِن لنا آانوا ِآراِم* ِبداِر قوٍم  فَكيَف إذا مَررُت ٦٩
٢٩١ الفخر راِبالِع ِةَموََّسآان الُم على* ِني أِبي بكٍر َتَساَمى َب سراُة ٧٠
٢٩٢ المدح َبِليُل إذا َتُهبُّ َشْمَأٌل* َنِبيٌل  أنَت تكوُن َماِجٌد ٧١

 وٍلك من َقذاُرِتا اْعفَم* ا َبِذَآ وإْن قًاْدِص إْن يَلما ِق يَلقد ِق ٧٢
٢٩٤االعتذار يالإذا ِق

٢٩٥الوصف  *ا َهِئَالْتى ِاَلِإف ًالْوَش ْدن َلِم ٧٣
٢٩٧ الفخر فإنَّ قوِمَي لم تأُآُلهم الضَُّبُع* أبا خراشَة أمَّا أنَت ذا نفٍر  ٧٤
٧٥  
٣٠٢الوصف الَدهاوما ُهُم أْو الصُّدوِر حِنُقوا* ن آباُهُم أبناُؤنا مَتَكنُِّفو 

بُمْغٍن َفِتيًال َعْن َسواِد * فُكْن ِلي شفيعا يوَم ال ذو َشَفاعٍة  ٧٦
٣١٠ المدح بِن َقاِرِب

٣١٠ الهجاءهم إْذ أجَشُع بأْعَجِل* لم أُآْن  األْيِدى إلى الزَّاِد وإن ُمدَِّت  ٧٧
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 أْعجُل القوِم 

وال َوَزٌر مما قضى * رِض باِقيا تَعزَّ فال شيٌئ على اال ٧٨
٣١٣ الرثاء اهللاُ  واِقيا

 اِةَمبالُك نًاْصِح َتْئوِّفُب*  ٍلخاِذ غيَر ٌباِحال َص إْذ َكُتنصْر ٧٩
٣١٤ الخماسة ايَنِصَح

٨٠ 
تَولَّْت وَبقَّْت حاَجتي في * ا َتِبْعُتها بدْت ِفْعَل ذي ُودٍّ فلّم

  ُفؤاِديا
واها وال عن ُحبِّها ِس*   أنا َباغيَاْت َسواَد الَقلِب الوحلَّ

 ُمَتراِخيا

٣١٥ الغزل

٣١٧ الهجاء إالَّ على أْضعِف الَمَجانيِن* إْن هو ُمسَتوِليا على أحٍد  ٨١

ولكن بأن ُيْبَغى عليه * ميتًا بانِقضاِء حياِته  إِن المرُء ٨٢
٣١٨ الرثاء فُيخَذال

٣٢٠االعتذارِغيِه َوِخيُمـََمْرَتُع ُمْبت ُىوالَبْغ*  ُة والَت ساعَة َمنَدِمَنِدَم الُبَغا ٨٣

 ي عسيُتإنِّ ْنَركِثال ُت*  ا دائمًاحِلُم ِلْذفي الَع َتْرأآَث ٨٤
٣٢٤االعتذار صائمًا

ها وهي ُتْقها فاَرثِلِم ْموَآ* يا آِب ُتْدوما ِآ ٍمإلى فْه ُتْبفُأ ٨٥
٣٢٥الوصف ُرَفْصَت

٣٢٧ الحكمةقريُب ٌجه فَروراَء يكوُن* فيه  أمسيُتالذي  ُبْرى الَكعَس ٨٦
٣٢٩ الحكمة ُره أْمِتيَقفي خِل يوٍم له آلَّ* ه نَّإ يأتي به اُهللا ٌجعسى فَر ٨٧
٣٣٠ الرثاءإذ غدا َحْشَو َرْيَطٍة َوُبُروِد* النفُس أن َتفيَض عليه  آادِت ٨٨

اتوا أن َيِملُّوا إذا قيل َه* ولو ُسئل النَّاُس التراَب ألْوَشكو  ٨٩
٣٣٢ الهجاء وَيْمَنعوا

٣٣٣ الخماسة في بعض ِغرَّاِته ُيوافُقها* يوشُك من فرَّ ِمن َمِنيَِّته  ٩٠

 هنٌد :شاُةحين قال الُو*  ذوُبَي واُهن َجِم ُبْلب الَقآَر ٩١
٣٣٥ الغزل ضوُبَغ

ها قد آَربْت أعناُق* ْجًال على الظََّما سقاها َذُوو االحالِم َس ٩٢
٣٣٥ الهجاء َتَقَطَعا أْن

٣٣٨ الهجاء اباَبَي حوشًاُو يِساالِن الَفِخ* ودا نا أن تُعأرُض فموشكٌة ٩٣

 قينًا َلَرْهٌن بالذي أنا َآاِئُدي* يوَم الرََّجاِم وإنَِّني  ًىُت أسوأُم ٩٤
٣٣٩ الرثاء 

أخاَك ُمصاُب القلِب جمٌّ * ُحبَّها ب فال َتْلَحني فيها فإنَّ ٩٥
٣٤٩ الغزل هُلِبَبال

٣٥٣ المدح إّال وإنِّي َلَحاِجِزي َآَرِمى* ما أْعَطياني والَسَأْلُتهما  ٩٦
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ا َفالَق ه عبُدنَّإ إذًا*  ًادآما قيل سيِّ دًاى زْيأن أَر وآنُت ٩٧
٣٥٦ الهجاء ِمهاِزواللَّ

  ىِلْقالَم ِةي القاذوَرِذ َينِِّم*  ىِِّصد الَقمقَع نَُّدلتقَع ٩٨
٣٥٨ الهجاء يِِّبالصَّ ِكاِليَّي أبو َذأنِّ*  ىِِّلالَع ِكبِّي بَرِفِلْحأو َت

٣٦٣ الغزلنَّني ِمن ُحبِّها َلعميُدولِك* َعواِذلي  ليلَى ني في ُحبِّوَنيلوُم ٩٩

ى َسلوا أْمِئن ُسفقال َم*  آْمُدسيِّ ي فقالوا آيَفاِلَجوا ُعمر١٠٠ُّ
٣٦٥الوصف هودًاْجلَم

 ِمْظبَع ِمْحاللَّ َنى ِمَضتْر*  ْهَبَرْهَش وٌزُجلَع ِسْيَللُحا مُُّأ١٠١
٣٦٦الوصف ْةَبْقالرَّ

٣٦٨ الحكمة ُءآوَلَال ُمَتشاِبهاِن وال َس*  وتَرآًا ليمًاأنَّ تْس لُموأْع١٠٢

وِإْن مالَك آانْت ِآراَم * ْيِم ِمن آِل ماِلٍك ونحُن أَباُة الض١٠٣َّ
٣٧٩ المدح الَمعاِدِن

٣٨٢ الحكمةُدمََّعَتالُم وبُةُقعليك ُع ْتحلَّ*  مًاسِلُمَل َتْلإن قَت َكيميُن ْتشل١٠٤َّ

 وأنَت ْلَخلم أْب ِكالَقَط* ي ِنسألِت اِءَخالرَّ في يوِم ِكفلو أن١٠٥َّ
٣٨٤الوصف ٌقيِدَص

٣٨٧ الحكمة أنَّ سوَف يأتي آلُّ ما ُقدِّرا* واعَلْم فعلُم المرِء ينفُعه ١٠٦
٣٨٨الوصف ِلْؤُس ظِموا بأْعُلَأْسقبل أن ُي* وا اُدَجَف َنْوُلمَِّؤوا أن ُيُمعِل١٠٧
٣٩١ الغزل َثْديـَْيِه ُحقَّـاُن آأْن* وصْدٍر ُمشِرِق النَّحِر ١٠٨

  
ر      ا ذآ ى م ل عل ن عقي رح اب اب ش ين الكت عر ب دد الش ف ع واحتل

د  وآان في شرح ابن عقيل للشيخ ب. وشرح شواهد ابن عقيل هاء الدين عب
أدفئوني    "ولم يوجد شعر    ثمانمائة بيتااهللا يتكون إلى   تاء ف ان الش * إذا آ

تاء    ه الش ك         ". فإن الشيخ يهرم ذآر ذل ل ي ن عقي ا في شرح شواهد اب وأم
  الشعر

  
  
  

  :والحاصل منه
  

 الجملة األغراضالنمرة
 ١٨ الهجاء  ١
 ١٨ المدح ٢
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٥٠ 
 

 ١٥ الفخر  ٣
 ١٤ الوصف ٤
 ١٠ الغزل  ٥
 ٧ الرثاء ٦
 ٨ الخماسة ٧
 ٨ الحكمة ٨
 ٥ غرضان ٩
 ٥ االعتذار ١٠

 ١٠٨ الجملة
  
  
  

 تحليل الشعر.ب 
 

وجد الباحث تحليله في شواهد ألفية ابن مالك لإلمام بهاء الدين بن عقيل 
  :العقيلي في الجزء األول هي عشرة اغراض، منها

  
 :منها ، المدح  )١
 

  ٥ وَمن ُيَشاِبه  َأَبُه فما ُظِلْم* اْلَكَرِماْقَتَدى َعِديٌّ في  بهِبَأ .١
  

دح فيه  ه م ون أن ة يزعم ن العجاج من آلم ة ب ه رؤب اتم قال ن ح ا عدي ب
  : الطائي، وقبله قوله

  تْصَدع بالَحقِّ وَتنِفي ِمن ُظَلْم* أنَت الحليُم واألميُر الُمنتِقُم 
  : المعجم 
 الجود:   الكرم  •
ه     :   عدّي • و  وأخت لم ه ان صحابيا أس ه آ دّي رضي اهللا عن وع

ر      و وأم ذ العف ا خ لعم بقوله ي ص ة للنب ي المخاطب وه
 .الجاهلينبالعرف آما أمرت واعرض عن 

                                                 
شرح شواهد /  ٥٠:ص-١:ج. الهداية. شرح ابن عقيل/  ٤٤:ص-١:ج. شرح ابن عقيل بيروت:  انظر إلى  ٥

 .  ١٠٥: ص_١:جزء. حاشية الصبان على شرح األشموني.  ٦:ص. دار إحياء. ابن عقيل
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ه  :   فما ظلم • أي فما ظلم أباه بتضيع شبهه أو ما ظلم أمه باتهامها في
إذا لم يشابه أباه بذلك الشبه دفع عنها الريبة أو ماظلم أحدا 
ع       ا دف ه وفيه ا صفة أبي في الصفة المشابة فيها ألبيه لكونه

  للتهمة عن غيره   
  : المعنى 

اه     دي أب ه تقت اتم  " أن عدّي رضي اهللا عن في الجود   " الطائي الجاهلي  خ
اه          م أب ا ظل ه، أو فم ى جوده وآرام اه عل ابه أب والكرام فيما ظلمك لمن يش
ذلك الشبه          اه ب ابه أب م يش ه إذغ ل ا في ه باتهامه بتضيع شبهه أو وما ظلم أم

  . دفع عنها الريبة
  المدح لنفسه : الغرض /الموضوع

 
  ٦َوْزُت َحدَّ اَالْرَبِعيِنوقْد َجا* وما ذا َتْبَتِغي الشَُّعراُء ِمنِّى  .٢

  
  :و البيت قبله. وهذا البيت لسحيم بن وثيل الرباحي

  فما بالي وبال ابنى لبون* هي خاطرتني عذرت البزل إن 
  أما يبقي علّي وال يقيني* أآل الدهر حل وارتحال 

  : وبعدهما
  ونجذني مداورة الشؤؤن* أخو خمسين مجتمع أشّدى 

  : المعجم 
   تطلب:   تبتغي •
 جمع شاعر:   شعراء •
  تعّديت:   جاوزت •

  
  : المعنى 

ديت حد االربعين الذي وما الذي تطلبه الشعراء منى في حال آوني قد تع
  من شأنه المكث ال الحلول  واالقامة تارة واالرتحال أخري في آل الدهر 

 المدح: الغرض /الموضوع
 

                                                 
ى  ٦ ر إل روت :  ا انظ ل بي ن عقي رح اب ل /  ٥٨:ص-١:ج. ش ن عقي رح اب ة. ش رح /  ٦٨:ص-١:ج. الهداي ش

  .١٣٠:  ص_١:جزء. حاشية الصبان على شرح األشموني.  ٩:ص. دار إحياء. شواهد ابن عقيل
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   ٧أُبوُه وال آانْت ُآَلْيُب ُتَصاِهُرْه* ِإلى َمِلٍك َما ُأمُّه ِمن ُمَحاِرٍب  .٣
  

  قاله الفرزدق يمدح فيها الوليد بن عبد الملك بن مروان
  : المعجم 
ق      :   الملك • ن مروان متعل ك ب ن مل وهو الوليد من عبد اهللا ب

  الخ...بالبيت قبله قوله أسوق مطيتي
  ة على أبوه ما بعنى ليس أي ليس أمه والهاء العائد:     ما أمه •
  وهو اسم قبيلة تسمت باسم أبيها :     محارب •
  الملك:     أبوه •
  بضم الكاف هو اسم قبيلة أيضا اسمها:     آليب •
  تناسبه :   تصاهره •

  
  :المعنى 

أسوق مطيتي إلى ملك موصوف بأن أباه ليس أمه من قبيلة محارب أي   
ه        ين أبي ن ب م يك ة ول ذه القبيل ن ه يس م ه ل ه أم أبي ب  أن جدت ة آلي وقبيل

ريم النسب     ق الحسب آ ك عظيم عري و إذن مل مصارة وال نسب أس فه
  .تشد  إليه الرحال وتقصده القبائل قبيلة بعد أخرى

  المدح ألنه يمدح إلى الوليد بن عبد الملك: الغرض /الموضوع
 

  ٨َوآوُنَك إيَّاه عليَك َيسيُر* بَبْذٍل وِحْلٍم َساَد في قوِمه الَفَتى  .٤
  

  .ولم ينسبوه إلى قائب معين
  :المعجم 
  عطاء مع السماحة :     البذل •
  صفح عن الجاني :     الحلم •
  صف بالسيادة والشرف ات:     ساد •
  سهل :     يسير •

                                                 
ى   ٧ روت    :  انظر إل ل بي ن عقي ل   /  ١٧٩:ص-١:ج. شرح اب ن عقي ة الهدا. شرح اب شرح  /  ٢٣٠:ص-١:ج. ي

 . ٣٦:ص. دار إحياء. شواهد ابن عقيل
ى  ٨ روت    :   انظر إل ل بي ن عقي ل   /  ٢١١:ص-١:ج. شرح اب ن عقي ة . شرح اب شرح  /  ٦٧٠:ص-١:ج. الهداي

 .٣٤١: ص_١:جزء. حاشية الصبان على شرح األشموني.  ٤٥:ص. دار إحياء. شواهد ابن عقيل
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  : المعنى 

ماحة       ع الس اء م ه بالعط ي قوم رف ف يادة والش ان يتصف بالس أن االنس
والصفح عن الجاني والستر عليه وآونك فاعال وساعيا في االتصاف بها 

  .تين الفضيلتين أمر سهل هين عليك
  المدح بصفة الفتى: الغرض /الموضوع

 
 ٩ إّال وإنِّي َلَحاِجِزي َآَرِمى* ْلُتهما ما أْعَطياني والَسَأ .٥

  
ن    ك ب د المل ذه  . مروان  قاله آثيرة عزة، من قصيدة يمدح فيها عب وأول ه

  : القصيدة قوله 
  واذآر خليَليك ِمن بني الحَكم* دْع عنك سلمى إذ فتى مطلُبها 

  : المعجم
  واأللف التثنية عائدة إلى الخليلين:     أعطيا •
  مانعي :   لحاجزي •

  : المعنى 
يئا إال والحال       يئا وال هممت بسؤالهما ش أن الخليلين لم يقصد إعطائي ش

راده مدح         إني لمانعي آرمى  ا ومن سؤالهما فم ول عطائهم ره من قب لغي
  نفسه بالعفة وشرف النفس

  المدح لنفسه بالعفة وشرف النفس: الغرض /الموضوع
  

  ١٠وِجيراِن لنا آانوا ِآراِم* فَكيَف إذا مَررُت ِبداِر قوٍم  .٦
  

  . وقيل يمدح سليمان بن عبد الملك. قاله الفرزدق يمدح بها هشام بن مالك
  

  :المعجم 
  اجتزت :     مررت •

                                                 
ى   ٩ روت    :  انظر إل ل بي ن عقي ل   /  ٢٧٤:ص-١:ج. شرح اب ن عقي ة . شرح اب شرح  /  ٣٥٣:ص-١:ج. الهداي

 .٣٠٦: ص_١:جزء. حاشية الصبان على شرح األشموني.  ٧١:ص. دار إحياء. شواهد ابن عقيل
روت   :  انظر إلى  ١٠ ل بي ن عقي ل   /  ٢٢٤:ص-١:ج. شرح اب ن عقي ة . شرح اب شرح   / ٢٨٩:ص-١:ج. الهداي

  .٣٥٣:  ص_١:جزء. حاشية الصبان على شرح األشموني. ٥٠:ص. دار إحياء. شواهد ابن عقيل
١٣٠. 
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  جمع من الجار وهو المجار لك في السكن:     جيران •
دة   :   آانوا • ان زائ و آ و     ه ا ه ال آم يئا أص ل ش أي ال تعم

ور     ى الجمه ب إل ين ونس ي والمحقق ذهب الفارس م
 .وهو األصح

  آرم أو جود : آرام           •
  

  : المعنى 
ا        ا وجيرانن ديار قومن ا وقت مرورك ب يتعجب من الحالة التي تكون عليه

  الموصوفين بالكرم والجود
  يمان بن مالكإلى هشام بن مالك وقيل سل المدح: األغراض / الموضوع

 
  ١١َبِليُل إذا َتُهبُّ َشْمَأٌل* َنِبيٌل  أنَت تكوُن َماِجٌد .٧

  
يل آوآيل أخي على ولدي أبي طالب آانت تقول له ذلك وهي  قالته أم عق

  . تالعبه وترقصه في صغره
  : المعجم 
  آريم وهو خبر أول :     ماجد  •
ل   :   نبيل • ا الفض ة وهم ون أو النبال م الن ل بالض ن النب م

  وحمعه نبالء آشريف شرفاء
  اي تهيج:     تهّب •
  الشمال آجعفرأي ريح تأتي من ناحية انقطب:وشمأل         •
ه       :   بليل • ا تمر علي ة  لم دى أو بال آقتيل أي مبلولة من الن

  أي لرطوبتها 
  :المعنى  

أنت يا عقيل يا ولدي وأخا على آالم اهللا وجهه آريم شريف فاضل ذآي   
دى أو    ناجب وقت هيجان الريح  من ناحيو القطب الشمالي مبلولة من الن

ا      بالة لما تمر عليه لرطوبتها أي إذا ذهبت هذه ريح فأنت موصوف بم ال

                                                 
ة . شرح ابن عقيل/  ٢٢٦: ص-١:ج. شرح ابن عقيل بيروت:  انظر إلى  ١١ شرح  /   ٢٩٢: ص-١:ج. الهداي

 .  ٣٥٥:ص_١:جزء. حاشية الصبان على شرح األشموني.  ٥٢:ص. دار إحياء. شواهد ابن عقيل
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د    ذآر والمراد وصفه بذلك على الدوام جاريا على عادتهم من قصد التأبي
  . في آثل هذا التقييد

 المدح:الغرض /الموضوع
  

  ١٢وِإْن مالَك آانْت ِآراَم الَمعاِدِن* ونحُن أَباُة الَضْيِم ِمن آِل ماِلٍك  .٨
  

  قاله الطرماح اسمه الحكم بن حكيم 
  : المعجم 
  مانعو الظلم، وأباة من اسم فاعل أبر يأبى  :   أباة الضيم •
  أي أهل وقرابة :     من آل •
  سم أبي القبيلةا:     ومالك •
  جمع آريم وهو النفيس العزيز:     آرام •
ية  :   دنالمعا • ول النفس و األص دن وه ع مع و جم رام . ه وآ

  المعادن هو طيبة األصول شريفة المحتد 
  : المعنى 

ة رجل عظيم        دا ومن أهل وقراب نحن القوم مانعون للظلم أي ال نظلم أح
ا من      ا اتصف بأنه زة    وهو مالك أبو قبيلتنا وقبيلتن اآلصول النفسية العزي

  الطيبة 
 المدح إلى أهل مالك: الغرض /الموضوع

 
  ١٣بُمْغٍن َفِتيًال َعْن َسواِد بِن َقاِرِب* فُكْن ِلي شفيعا يوَم ال ذو َشَفاعٍة  .٩
  

ا النبي    قاله سواد بن قارب السدوس الصحابي رضي اهللا عنه يخاطب به
  :صلى اهللا عليه وسلم، وقبله قوله

  وأنك مأموٌن على آل غائب* فأشَهُد أن اهللا ال شيَء غيَره 
  آرمين األطايبإلى اهللا يابَن األ* وأنك أدنى المرسلين وسيلًة 
  وإن آان فيما جئَت شيَب الذوائب* فُمْرنا بما يأتيك يا خيَر ُمرَسل 

                                                 
شرح /  ٣٧٩:ص-١:ج. الهداية. ح ابن عقيلشر/  ٢٩٢:ص-١:ج. شرح ابن عقيل بيروت:  انظر إلى  ١٢

 . ٤٢٦:ص_١:جزء. حاشية الصبان على شرح األشموني.  ٧٧:ص. دار إحياء. شواهد ابن عقيل
شرح /  ٣١٠:ص-١:ج. الهداية. شرح ابن عقيل/  ٢٤٠:ص-١:ج. شرح ابن عقيل بيروت:  انظر إلى  ١٣

 .  ٣٦٩:ص_١:جزء. حاشية الصبان على شرح األشموني.  ٥٧:ص. ياءدار إح. شواهد ابن عقيل
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  :المعجم 
  اسم فاعل من الشفاعة :      شفيعا •
  أي وقت وحين ظروف زمان:     ويوم •
  بمعنى صاحب:     ذي •
  نافع:     ومغن •
  أي الخيط األبيض الذي في شق النواة :     فتيال •

  
  : المعنى 

ا  ي ي ه صاحب فكن ل ع في ذي ال ينف فيعا في الوقت ال ه ش رسول اهللا علي
ر   شفاعة نفعا قليال جدا قدر فتيل النواة وهو يوم القيامة الذي يقول فيه غي
د صلى       ا محم ا نبين نبينا صلى اهللا عليه وسلم ال أسأله اليوم إال نفسي وأم

ال     ارك وتع ولى تب ه الم ى اشفع  اهللا عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها فيقول ل
  . تشفع

  المدح إلى النبي وهو  صاحب الشفاعة : الغرض /الموضوع
  القائل يرجو شفاعته

 
 

  ١٤ْخَواَالِم اَالَيَنِل الَعَالَء وُيكر*  ةَخالى ألنَت وَمن جريٌر خاَل .١٠
  

  .ولم يعرف القائل
  : المعجم 
  أي يبلغ ويدرك :     ينل •
  بالفتح يمعنى الشرف بالضم بمعنى الرفعة :   والعالء  •
 أي لألخوال :   االخواال •

  
  : المعنى 

                                                 
شرح /  ٢٣٧:ص-١:ج. الهداية. شرح ابن عقيل/  ١٨٥:ص-١:ج. شرح ابن عقيل بيروت:  انظر إلى  ١٤

 .٥٣:ص. دار إحياء. يلشواهد ابن عق
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ر           ذي جري ه أو وال ر خال ان جري ألنت يآيها الرجل العظيم خالي ومن آ
ة الم   رم      خاله يبلغ ويدرك الشرف أو رفع ة ويك در والرتب ة وعظم الق نزل

ى    النظر إل أخواله لعظمه أو يعامله الناس باإلآرام من حيث أخواله  أي ب
  .آونه منسوبا لهم

  المدح:الغرض /الموضوع
  
 

  : الهجاء، منها.  )٢
    ١٥وُمنَخَرين أْشَبها َظْبَينا* أْعِرُف منها الِجيَد الِعيَنانا  .١

  
  :قاله المفضل لرجل من بني ضبة، وأوله

  ه فالناُيخزي فالنا وابَن* إن لسلمى عندنا ديوانا 
  ئها إحساناوهي ترى سيِّ* آانت عجوزا ُعمَّرت زمانا 

  :المعحم 
  الهاء ضمير يرجع الى سلمى في البيت قبله:   منها •
  بكسر الجيم أي العنق وجمعه أجياد نحو حمل احمال :   الجيد •
اسم رجل وهو على حذف مضاف إليه على األظهر أي  :   ظبيانا •

 منخري ظبيانا
رهما    :   المنخرين • رها وبكس اء وآس تح الخ ع ف يم م تح الم بف

م يسمع    منخ وبضمهما ور آعصفور أو آسر الميم مع فتح الخاء فل
  .  وهو حرق األنف وأصله موضع النخير أي الصوت من األنف

  :المعنى 
ي      ا ف ري ظبيان بها منخ رين أش ا ومنخ ا وعينيه لمى عنقه ن س رف م أع
ان         بها نفس  ظبي ا أش اقي القصيدة ويحتمل أنهم الكبر بدليل ذمه لها في ب

  في القبح
الهجاء؛ ألن الشاعر يشبه المرأة إلى ظبيانا في :الغرض /الموضوع

  نفس القبح أي يقبحها  
  

  ١٦إلى بيٍت قعيدُته َلكاِع* ُأَطوَُّف ما ُأَطوُِّف ثم آوى  .٢
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  الخطيئة يهجوبه زوجته واسمه جرولقاله 

  :المعجم 
  للتكثير بمعنى أسعى أو أذهب:   أطوف  •
  أقيم أو أنزل:     آوى  •
  مسكن :   إلى بيت •
  .قطام ذم للمؤنث ومعناه اللئيمة والخبيئة والوسخة:     لكاع  •

  
  :المعنى 

رأة التي         أن الم زل في بيت موضع ب أطوف في بقاء األرض آثيرا ثم أن
  .مةفيه لئي

  الهجاء:  الغرض /الموضوع
  
  ١٧مقالَة لْهبيٍّ إذا الطيُر مرَّْت* خبيُر بنو لهٍب فال تُك ُملِغيا  .٣

  
ا        ان جالس ه آ يدنا عمر رضي اهللا عن قاله رجل من الطائيين وسببه أن س
ه       دم رأسه فأدمت ى مق ففر طائر من األرض فوقعت من رجليه حصاة عل
ؤمنين  ر الم ي واهللا أمي ك الرجل اللهب ال ذل ك في وقت الحج فق ان ذل وآ
م يحج فهو إن            ه ول ه ومات من عام ام فصادف آالم ذا الع اليحج بعد ه

  .دف لكنه لم يطرد واليعمل بهصا
  : المعجم 
ي     :   بنوا لهب • ا ف ي آم ة وه رف بالعياف ن االزد تع ة م قبيل

وه   ا ونح رى غراب و أن ي ر وه ر الطي المصباح زج
  فيتطير

  من اإللغاء وهو السقوط :   ملغيا •
أي إذا مرت الطير وهو جمع طائر ويصح إطالقه :   الخ..إذا الطير •

 على المفرد والجمع 
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  : عنى الم

اف     نهم ع ل م الم رج غ آ ال تل ة ف الزحر والعياف المون ب ي لهب ع أن بن
  وزجر حين تمر عليه الطير 

  الهجاء: الغرض
  
   ١٨ِعَشاري َفْدَعاْء قد حَلبْت عليَّ* آم عمٌَّة لك يا جريُر وخالٌة  .٤

  
  : قاله الفرزدق من قصيدة طويلة يهجوا بها جريرا، وقبله

  نهار قمُر المجرَّدة أو سراُج* لي يا جريُر آأنه  آم من أٍب
  خاِرَف يوِم آلَّ ضخُم الدسيعة* آابرا عن آابر  كارَمورث الم

 
  :المعجم 

ا   : باب السماء، وقيل:   المجردة • هي الطريق التي ال تسير منه
 .الكواآب

 .الجفنة أو المائدة الكبيرة:   الدسيعة    •
ة   :   ضخم  • رة األآل ى آث دل عل ك ي رم، ألن ذل ة عن الك آناب

 .  الذي يلتفون حولها
  آم وقتا وحلبًة / آم وقت أو آم حلبة :   آم عمة •
رة الحب       :  فدعاء • هي المرأة التي اعوجت أصابعها من آث

رة المشي        دع من آث ا ف وقيل هي التي أصاب رجليه
  .وراء اإلبل

ا من زمن       :   العشار • ة التي أتى علبه جمع عشراء وهي الناق
 حملها عشرة أشهر

  
  :المعنى 

ديها   آم وقت أو آم حلبة أو آم وقتا أو آم حلبة عمة لك يا جرير أصابع ي
رة حلب د من آث ل ق يها وراء اإلب رة مش دع من آث ا ف ا أو أصاب رجليه ه
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ية         ن االخش ت م ذلك أي فأن ر آ ا جري ك ي ة ل م خال اقي وآ ي ني ت ل حلب
  آعمتك وخالتك

  الهحاء ألن الفرزدق يهجو جريرا   : الغرض /الموضوع
  
  ١٩بما آان إيَّاهم َعِطيَُّة َعوَّاَدا* َقناِفُذ َهدَّاُجوَن َحوَل ُبيوتهم  .٥

  
ذ في        ة وشبههم بالقناف الفجور والخيان ر ب قاله الفرزدق يهجو به قوم جري

  : وأوله.مشيتهم ليال للسرفة
  بدا قابس أْلَوى بها أْخَمدا* عبد قيس َخفقًة شوَّرْت بها رأى 

  :   المعنى
اء  :   قنافذ • آالقنافذ وهي جمع من قنفذ بضم القاف وبضم الف

ذآر   ى ال ع عل روف يق وان مع ذ حي ا والقنف أوفتحه
ام     ي تن ات الت ن الحيوان و م ذ وه ي القنف ى وه واألنث
ه         ه ويضرب ب ا تقتات يال لتبحث عم نهارا وتصحوا ل

  .لمثل في السرى فيقال أسرى من قنفذا
  بتشديد الدال وهي مشية الشيخ الضعيف :   هداجون  •
  وهو أبو جرير أو عمه :     وعطية •

  
  :  المعنى

ذ في مشيهم      بيهون بالقناف هجوم قوم جرير بالفجور والخيانة  بقول هم ش
ر حتى ال يشعربهم من       ليال وأنهم يمشون حول بيوتهم مشية الشيخ الكبي

ر  أرا ي جري ة أب ن عطي ة م ذه الصفة القبيح بوا ه م اآتس ه وأنه دوا خيانت
  .ألنهم عّلمهم إياهم وعودهم عليها

  للهجاء: األغراض / الموضوع
 

وليس آلُّ النَّوى ُتلِقى * فأصَبحوا والنَّوى عاِلى ُمَعرَِّسهم  .٦
  ٢٠المساآيُن
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  قاله حميد بن ثور األرقط أحد البخالء المشهورين  

  :المعنى  
ل   :   أصبحوا   • ن أول نصف اللي و م ي الصباح وه وا ف أي دخل

ى   األخير إلى الزوال وأما المساء فهو من ا    زوال إل ل
  آخر نصف الليل األول 

  :    النوى •
  مرتفع:     عالي •
زولهم    :   معرسهم  • ل ن ددة أي مح راء المش تح ال يم وف م الم بض

  ليال
  تطرح :     تلقى •
ه     :   المساآين • ر فإن الف الفق ه بخ يئ ل و ال ش كين وه ع مس جم

نهم    نهم عن عكس وم ة من العيش وم ه بلغ ذي ل ال
  من جعلهما سواء

  
  : المعنى 

وه  أ ن هؤالء المسافرين قدمت لهم تمرا آثيرا فأآلوا جميعه ولكثرة ما اآل
ذي    دخل عليهم الصباح وعندهم نوى آثير جدا حتى ارتفع على المحل ال

دة            انوا لش ل آ وى  ب ل الن ون آ وا يطرح م يكون ك ل ع ذل ه وم وا في نزل
  . جوعهم يبتلعون البعض  ويترآون البعض اآلخر

 ءللهجا: األغراض / الموضوع
 
  ٢١إذا قيل َهاتوا أن َيِملُّوا وَيْمَنعوا* ولو ُسئل النَّاُس التراَب ألْوَشكو  .٧
  

  : وقبله
  بكفَّْيك فضل اهللا، واهللا أوسع* أبا مالك، وال نسأل الناَس، والتمس 

  : المعجم 
  يسأموا ويضجروا:     يسأموا •
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 مفعوله محذوف أي اإلعطاء :     يمنعوا •
  

  : المعنى 
وا من      راب لقرب اتوا الت لوسئل الناس بالتراب الذي ال قيمة له وقيل لهم ه

ا ط    ب م اء الطال دم إعط آمة والضجر وع ؤال   الس د الس م عن ه أي أنه لب
ؤال   ل من الس اس وطبعت من المل ه الن ا جبلت علي ك لم ون من ذل قريب

  .وعدم اإلعطاء للسائل
  الهجاء على صفة الناس البخيل:الغرض /الموضوع

 
 
  ٢٢قد آَربْت أعناُقها أن َتَقَطَعا* سقاها َذُوو االحالِم سْجًال على الظََّما  .٨
  

  قاله أبو زيد االسلمي 
  : المعجم 
من سقى والهاء يعود إلى العروق وهو جمع عرق   :   سقاها •

العروق    راد ب وم اراد أن  أي أحد عروق الجسد والم ق
  . يهجوهم

  العقول:     اإلحالم •
اموس      :   سجال • ي الق ا ف ة آم ة ممتلئ دلو العظيم جل ال والس

  وقيل التي فيها ماء قل أو آثر
  العطش:   على الظمأ •
  واالعناق جمع عنق وهو الرقبة :     اعناقها •
  أصله تتقطعا :     وتقطعا •

  
  : المعنى 

ؤال  ى ه قوا وأفاضوا عل ول س ونهم  أن أصحاب العق ة آ ي حال وم ف ء الق
ة        ة القاف م من غاي قريبين من تقطع األعناق  وهالآهم مما هو حاصل له
ل     النعم ألج يهم ب دقوا عل ا وأغ م العطاي وا له رم وأجزل جال الك ر س والفق
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ظمئهم واحتياجهم وهم حديثون في اليسار والنعمة طرأت عليهم بعد شدة 
  .االعسار فمقصود الشاعر هجوهم

 الهجاء: الغرض/الموضوع
  

 بأْعَجِلهم إْذ أجَشُع القوِم* لم أُآْن  وإن ُمدَّْت األْيِدى إلى الزَّاد .٩
  ٢٣أْعجُل

  
  .قاله عمرو بن براق الشنفري االزدي

  : المعجم
  مددت :     مدت •
  جمع قلة ليد:     واأليدي •
  الطعام وقيل الغنيمة:     إلى الزاد •
  بعجلهم:   بأعجلهم •
ى األآل أو االخذ     :   وأجشع القوم • أي جشع القوم أي الحريص عل

  من الغمية منهم
  عجل:     أعجل •

  
  : المعنى 

ذوها      ة ليأخ ى الغنيم أآلوه أو إل ام لي ى الطع وم إل دي الق دت أي م  وإن م ل
ن       وم م ن الق ريص م ا ألن الح ذ منه ى االخ ه أو إل ل من ى االآ رع إل أس
ه األقرب     ل ل يسرع فيما ذآرز وهذا وصف مذموم ال يفعله إال من ال عق

  .أن العبارة فيها قلب فتدبر
الهجاء بأن هذا وصف مذموم لمن ال عقل له : الغرض /الموضوع
 واألقرب  

 
  ٢٤على أْضعِف الَمَجانيِن إالَّ* إْن هو ُمسَتوِليا على أحٍد  .١٠
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  أنشده الكسائي 
  :   المعجم
  متوليا:  مستوليا •
اري   : واحد في موضعين االول    هو مرادف لل:   أحد • وصف الب

  . تعالى فيقال وهو االحد وهو الواحد والثاني أسماء العدد
  عدم :   المجانين •

  
  : المعنى 

ي        انين ف د المج م أش وم ه ى ق د إال عل ى اح ا عل ل متولي ذا الرج يس ه ل
  .الضعف وعدم القوة والصحة

 الهجاء: الغرض /الموضوع
  

 :الوصف، منها )٣
 

  ٢٥لّما تُزْل بِرحاِلنا وآَأْن َقِدْن* رحُُّل َغيَر أّن ِرآاَبنا أِزَف الت .١
  

ة ال      ن معاوي اد ب ول زي غ       وهو من ق ه نب ك ألن ة وسمي ذل مشهورة بالنابغ
ذر،  . بالشعر بغتة بعد تعذره عليه من قصيدة يصف لزوج النعمان ابن من

  . مطلعها
  عجالن ذا زاٍد وغيَر مزوٍِّد* من آل َميََّة رائٌح أو مغتدي 

  
  :المعاني المعجمية

  من باب تعب فمصدره أزفا أو أزوفا أي قرب:   أزف •
  الرحيل:   الترحل •
  أصله تزول معناه تنتقل :    تزل •
ي      :   برحالنا • أوى الشخص ف ي األصل م و ف ل وه ن رح ع م جم

  الخضر ثم أطلق على أمتعة المسافر
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اء      :   وقدن • ن الي وض ع ي ع ي ه ون الت ق والن رف تحقي د ح ق
ت و       د زال ديره ق ذوف تق أن مح ر آ ا وخب رف أيض ح

  انتقلت
  : المعنى 

ل بأمتعتن م تنتق ا ل ر أن ابلن ل غي رب الرحي ا ق ع عزمن اآننا م ا أو من مس
  .على االنتقال وآأنها لتصميمها على االنتقال قد انتقلت وارتحلت بالفعل

 الوصف؛ بأن الشاعر يعبر حاله: الغرض /الموضوع
 

  ٢٦فَحْسبي ِمْن ذو عندهم َماَآفاِنيا* فإّما ِآراٌم ُموِسرون لَقيُتُهْم  .٢
  

ق شعرها         ه حين حل قاله منظور بن سحيم الفقعسي من قصيدة في امرأت
  .ورفعته إلى الوالي فجلده  واعتقله فدفع جبته  وحماره إليه  فأطلقه

  : المعجم
م من :   فإما • ا يعل اء لم واو ال الف ة ال اء للعطف وحق الرواي الف

  الوقوف على القصيدة وهي قوله
  فأدخلها من شقوتي في حباليا* ذهبت إلى شيطان أخطب بنته 
  جزى اهللا خيرا جبتي وحماريا* فأنقذني منها حماري وجبتي 

  الى أن قال
  واما لئام فادخرت حيائيا* فإما آرام معسرون عذرتهم 

ذين          زل ال ال أهل المن وإما آرام موسرون الخ حرف تفصيل إلجم
ي هي  ة الت ا الخمس و أحد معانيه رهم في بيت من القصيدة وه ذآ

  الشك واالبهام  والتفصيل في الخبر والتحيير واإلباحة في االمر
  جمع من آريم:   آرام •
  أغنياء :   موسرون •
  وروي رأيتهم:   لقيتهم •

  :المعنى 
زل ز ل من والي  أن أه ن ال دائ م ا معسرين  عن ف انوا آرام ي إن آ وجت

م يطلقني حتي     حين جلدني واعتقلني لما رفعتني له بعد حلقي لشعرها ول
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انوا   دفعت له جبتي حماري عذرتهم وإن آانوا لئاما ادخرت حيائيا وان آ
دي   ن جل ني م اني وحلص ذي آف ه فال دوني من م يفت رين ل ا موس آرام

حسبي وآافي لمفارقتهم وعدم االجتماع  واعتقالي ودفعي جبتي وحماري
ع     ا وق والي ألن م بهم بسب الذي ثبت ووقع عندهم من رفع الزوجة لي لل

  . منها ينسب لهم وآأنه منهم واقع منهم
النوع األول آرام : والقائل ينقسم إلى ثالثة أنواع:الغرض /الموضوع
. نةوالثاني آرام معسرون والثالث لئام بهم شح وبخل وضنا.موسرون 

  وهو الوصف يعبر حاله والقرينة فيه بما ذآر 
 

 ٢٧فما هَي ِإلَّا َلْمَحٌة وَتِغْيُب * َعلى َأْحَوِذيَّْيَن اْسَتَقلَّْت َعِشيًَّة  .٣
  

  قاله حميد
ا       : أحوذيين  • ه هن راد ب أحوذي هو االصل الخفيف في المشي والم

  .جناح القطاة يصفها بالسرعة والخفة
  ارتفعت في الهواء:   استقلت •
  ما بين الزوال إلى الغروب:   وعشية •
  .هي نظر البصر إلى الشيئ بسرعة:   لمحة •
ي:   تغيب • ك      ه د تل ن البصر بع ب ع اة أي تغي ى القط ع إل يرج

  اللمحة
  

  :  المعنى 
ا      ين وم احين خفيف ى جن طارت وارتفعت في الهواء  هذه القطاة عشية عل
م تغيب عن        دار لمحة ث ا إال مق د طيرانه ا عن ا والنظر إليه افة رؤيته مس

  البصر بعدها لسرعة طيرانها
 .  الوصف؛ القائل يعبر ما رأه:الغرض /الموضوع

 
  ٢٨ فثوٌب لبسُت فثوٌب أُجرُّ* فأقبلُت َزْخفًا على الرَّآَبَتين  .٤

                                                 
ى  ٢٧ ر إل روت :  انظ ل بي ن عقي رح اب ل /  ٥٩:ص-١:ج. ش ن عقي رح اب ة. ش رح /  ٦٩:ص-١:ج. الهداي ش

  .  ١٣٤: ص_١:جزء. بان على شرح األشمونيحاشية الص.  ٩:ص. دار إحياء. شواهد ابن عقيل
 
روت   :  انظر إلى  ٢٨ ل بي ن عقي ل   /  ١٧٢:ص-١:ج. شرح اب ن عقي ة . شرح اب شرح  /  ٢١٩:ص-١:ج. الهداي

  .  ٣٢:ص. دار إحياء. شواهد ابن عقيل
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يباني والمفضل     قاله إمرؤ القيس بن حجر الكندي أثبتها له أبو عمرو الش

  : وأوله. ضبي وغيرهماال
  يَّ َال يََدَِّعى الَقوُم انِّي أِفرُّ* ال، وأبيَك ابنَة الَعاِمِر 

  :المعجم 
  توجهت إلى محبوبتي :     اقبلت •
  مصدر من باب نفع بمعنى زاخف:     زخفا •
ا يلبسه االنسان      :   ثوب • اب وهي آل م واب وثي ه أث جمع

  من حرير وصوف وقطن وفرو ونحو ذلك
  أي لبسته عند المحبوبة وروى نسيت :   ولبست •
  أسحب :     أجر •

  
  :المعنى 

دين في       رآبتين والي ى ال ا عل توجهت إلى محبوبتي في آل مرة ليال زاخف
تعلم   في صفة آلب ال ماشيا على الرجلين خوفا من معرفة القافة أثرهما ف
التي وقت         ك ح ا وإن اردت أن اذآر ل ا في داره مكاني فيجر سونني وأن

ا من    خروجي من عندها سواء آان ليال أونهارا ماشيا على رجلي مطمئن
القافة إذا عرفوا أثري ال أبالي بجرستهم لي في غير دارها فأقول لك إني 
ا أخذت       المجنون ألنه ى االرض آ دها عل لبست أو نسيت بعض ثيابي عن

  .آل عقلي فلم أدر بنفسي حين خروجي من عندها
  وقع إلى محبوبته يصف حاله حين. العرض الوصف/الموضوع

 
  ٢٩بُأْخَرى الَمَنايا؛ فهو َيْقظاُن ناِئٌم* َيناُم بإْحَدى ُمْقَلَتْيِه، وَيتَِّقي  .٥

  
  قاله حميد بن ثور الهاللي يصف بها الذئب

  :المعجم 

                                                                                                                                      
 
شرح /  ٦٥٩:ص-١:ج. الهداية. شرح ابن عقيل/  ٢٠٢:ص-١:ج. شرح ابن عقيل بيروت:  انظر إلى  ٢٩

 .٣٢٦: ص_١:جزء. حاشية الصبان على شرح األشموني.  ٤٣:ص. دار إحياء. شواهد ابن عقيل
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ن        :     ينام • ه ع ب فتقطع ى القل م عل ة تهج ية ثقيل و غش وه
  المرفة باألشياء 

  عينيه:     مقلتيه •
  يحترس:     يتقي •
  أي بمقلة :     بأخرى •
الف   :     والمنايا • ان خ ايا واليقظ ية قض ة آقض ع مني جم

  النائم 
  

  :المعنى 
ه  والمر  ذئب في ذي حفيظة      " وي ها جع بدل نائم ألن قبل وم ال * بت آن

ه العرب من أن       " أآلت آعاما دونه وهو هاجع ا يزعم ى م وهو إشارة إل
ة من           ين النائم ه واألخرى يقظي حتى تكتفي الع الذئب ينام بإحدى عيني

  النوم ثم يفتحها وينام باألخرى ليحترس باليقظى ويستريح بالنائمة 
  الوصف:ض الغر/الموضوع

 
  ٣٠وما ُهُموا أوالَدها ُقوا الصُّدوِرحِن* آباُهُم  ُفونأبناُؤنا مَتَكنِّ .٦

  
  :وقبله 

  ُل الُجيوُش إليكم أْقواَدهاَتِص* وأنا النَّذيُر بَحرٍَّة ُمسَودٍَّة 
  :المعجم 
دو    :   النذير • ن ع دهموهم م ا ي وم بم وف الق ذي يخ م ال المعل

 .ونحوه
ة  :   بحرة • ود، وأراد الكتيب ارة الس أصله األرض ذات الحج

 .السوداء لكثرة ما تحمل من الحديد
 جمع قود، وهي الجماعة من الخيل :   أقوادها •
ى ا  :   أبناؤها • ا     والهاء ضمير إل ة أي رجاله رة وهي الكتيب لَح

اء جمع        العطش واالبن رة ف ا الِح ا أم القائمون بحمايته
  ابن وهو ولد الصلب الذآر واطالقه على ابن االبن

                                                 
شرح /  ٣٠٢: ص-١:ج. الهداية. شرح ابن عقيل/  ٢٣٥:ص-١:ج. شرح ابن عقيل بيروت:  انظر إلى  ٣٠

 .  ٥٦:ص. دار إحياء. شواهد ابن عقيل
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ة  :   مكتنفو أبائهم • ك القبيل ال تل ائهم أي رج ون آلب له مكتنف اص
ون    ائهم ومحيط دحقون برؤس ا م ائمون بحمايته الق

  . بهم
  ظ جمع حنق وهو الغي:     حنقو •
  أي ليسوا أوالد الكتيبة حقيقة بل مجاز :   أوالدها •

  
  : المعنى 

اداتهم       دورهم وس دقون بص ا مح ائمين بحمايته ة الق ك القبيل ال تل أن رج
ودون إال      دو ال ي ى الع ورؤسائهم ممتلئون بالغيظ في صدورهم أشداء عل
ا  ا أضيفوا إليه ل إنم ة ب ة حقيق ال أوالد القبيل ه وليست هؤالء الرج هالآ

  .لمالبسة التي بينهم وبينها من آونهم قائمين بحمايتهال
  الوصف: الغرض /الموضوع

  
 

 : الفخر، منها  )٤
  

  ٣١وَأْنَكْرَنا َزَعاِنَف آَخريِن* عَرْفنا َجْعَفرًا وَبِني َأِبْيه  .١
  

  : وقبله قوله. قاله جرير بن عطية بن الخطفي
  َبِرئُت إلى عرينَة من َعِرين* َعِرْيٌن ِمن ُعَريَنَة ليس ِمدا 

  :المعجم 
ذين      :   زعانف • اء ال م االدعي جمع من زعنفة وهو القصير وأرادبه

  م واحدا  وقيل هم الفرقليس أصله
  بمعنى المعجمة مغاير وصفة من زعانف:   وآخرين •

  :المعنى 
ا        ا وأنكرن عرفنا جعفر وإخواته لعظمهم بسب أن أصلهم واحد من قومن

  .غيرهم أي ما عرفناه لخسته بسب أن أصله ليس واحدا ومن قوم آخرين
 الفخر لجعفر وأهله حتى انكر غيره: العرض /الموضوع

 
                                                 

ى  ٣١ ر إل روت :  انظ ل بي ن عقي رح اب ل/ ٥٧: ص-١:ج. ش ن عقي رح اب ة. ش رح /  ٦٧: ص-١:ج. الهداي ش
 .  ١٣٣: ص_١:جزء. حاشية الصبان على شرح األشموني.  ٨:ص. دار إحياء. ن عقيلشواهد اب
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  ٣٢يلسُت من قيٍس وال قيُس ِمنِّ* ا السائُل عنهم وَعِنى أيه .٢
  

  :المعجم 
ن     أبو قبيلة وهو قيس :   قيس  • اس اب ة أخو إلي عيالن بالعين المهمل

ن عدنان     د ب ن مع يس األول   . مضر بن نزار ب روي أن ق وي
ا    ى إرادة أبيه ة ومصروفا عل ى إرادة القبيل ال صرف عل ب
ن  م تك ا إن ل اني أيض وجهين والث راء ال ن إج انع م وال م

  .الرواية فيه بأحدهما
    

  :المعني 
بحقيقة الحال لست منها أي يا من يسأل عن هذه القبيلة وعنى أنا أخبرك  

  وال أنسب إليها وال تنسب إلّي
  ويمكن الفخر على قبيلته أي مغايرة: الغرض /الموضوع

 
  ٣٣علينا الَّالِء قد مَهدوا الُحُجورا * نه ِم َّفما أبآُؤنا بَأَمن .٣

  
  قاله رجل من بني سليم 

  :المعجم 
  أآثر إنعاما منه أي الممدوح :     بأمن  •
  بسطوا أو فرشوا :     مهدوا •
تح الحاء   . جمع حجر وهو ما بين يديك من ثوبك :   الحجورا • بف

ا   ه_ أو آسرها أو ضمها _ و حضن االنسان، بكسر الحاء أو فتحه
  يريدون في حفظه وستره ورعايته  

  
  :المعنى 

ة      أآثر من ا ب ا فراش فليس أبآؤنا ألذين أصلحوا شئوننا وجعلوا حجورهم لن
  وإنعاما علينا من هذا الممدوح بل الممدوح أآثر منة علينا منهم 

                                                 
شرح /  ١١٤:ص- ١:ج. الهداية. شرح ابن عقيل/  ٩٢:ص-١:ج. شرح ابن عقيل بيروت:  انظر إلى  ٣٢

 .  ١٨٣: ص_١:جزء. حاشية الصبان على شرح األشموني.  ٢٠:ص. دار إحياء. شواهد ابن عقيل
روت   :  انظر إلى  ٣٣ ل بي ن عقي ل   /  ١١٨:ص-١:ج. شرح اب ن عقي ة . شرح اب شرح  /  ١٤٥:ص-١:ج. الهداي

  .  ٢١٩: ص_١:جزء. حاشية الصبان على شرح األشموني.  ٦١:ص. دار إحياء. شواهد ابن عقيل
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  الفخر على أآثر مدحه: العرض /الموضوع
 

  ٣٤هم أْفَضُل يِّفسلِّْم على أ* بني مالٍك  قيَتإذا ما ل .٤
  

  قاله غسان بن علة 
  :المعجم 
  بيلة اسم ق:   بني مالك  •
  التحية :     السالم •
  أزيد من غيره :     أفضل •

  
  :المعنى 

ى       إذا  ل أي عل و أفض ذي ه خص ال ى الش لم عل ة فس ذه القبيل دفت ه ص
  أفضلها

  الفخر لنفسه: العرض /الموضوع
  

  ٣٥إذا الداِعي الُمثوُِّب قال يا ال* فخيٌر نحن عند الناس منكم  .٥
  

  قاله زهير بن مسعود الضبي 
  :المعجم 
  المنادى الطالب لإلقبال :   الداعي •
د الصوت واصله أن يجئ       :   المثوب • من التنويب وهو تردي

تهر       رى ويش ه لي وح بثوب ّرخا فيل ل مستص الرج
  صوته بالدعاء تثويبا لذلكفيسمى ترديد 

  اي يا لفالن لي :     يا ال •
  

  :المعنى 
                                                 

روت   :  انظر إلى  ٣٤ ل بي ن عقي ل   /  ١٣٠:ص-١:ج. شرح اب ن عقي ة . شرح اب شرح  /  ١٦٢:ص-١:ج. الهداي
  .  ٢٤٢: ص_١:جزء. حاشية الصبان على شرح األشموني.  ٢٤:ص. دار إحياء. شواهد ابن عقيل

 
روت   :  انظر إلى  ٣٥ ل بي ن عقي ل   /  ١٥٤:ص-١:ج. شرح اب ن عقي ة . شرح اب شرح  /  ١٩٤:ص-١:ج. الهداي

  .  ٢٩:ص. دار إحياء. شواهد ابن عقيل
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ذي   تغيث ال ادي المس ال المن اس إذا ق د الن نكم عن نحن أفضل وأحسن م ف
ردد    ذي ي يصوت بندائه ويرفع ثوبه عند النداء ويحرآه ألجل رؤيته أو ال
ة       ى إجاب ادر إل ا نب ك ألنن ي وذل  النداء مرة بعد أخرى يا لفالن لي تعالوا ل
ذا      ة ه ذه المثاب تم به تم فلس ا أن ه وأم عافه وإغاثت ى إس رع إل ه ونس دعوات

رب        د الح ن عن أس أي نح د الب باح عن ي المص ذي ف ا  : وال ادى بن إذا ن
المنادي ورجع نداءه أال التفروا فإنا نكر راجعين لما عندنا من الشجاعة   

  وأنتم تجعلون الفر فرارا فال تستطيعون الكر
  لنفسه الفخر: العرض /الموضوع

 
  ٣٦بُكْنِه ذلك عدناُن وقحطاُن* قومي ُذَرى المجِد بانوها وقد عِلَمْت  .٦
  

  :المعجم 
  جمع ِذروة بكسر الذال وهو من آل شيئ أعاله:     ىذر •
  الكرم :     المجد •
  حقيقة ونهاية :     بكنه •
  قبيلتان :   عدنان وقحطان •

  
  :المعنى 

م   ّز والشرف ويعل ائم الع ام دع رم وأق د والك الي المج ووا أع ومي بن أن ق
  .بحقيقة ذلك آل من قبيلة عدنان وقحطان

  الفخر لقومه:العرض /الموضوع
  ٣٧فإنَّ قوِمَي لم تأُآُلهم الضَُّبُع* با خراشَة أمَّا أنَت ذا نفٍر أ .٧

  
ه     قاله العباس بن مرادس الس وبهم يخاطب ب ة قل لمى الصحابي من المؤلف

ة     انها وأحد أعرب أبا خراشة وهو آنية لشاعر من شعراء قيس وأحد فرس
  .العرب واسمه خفاف بن ندبة وهي اسم أمه وهو صحابي أيضا

  : المعجم 

                                                 
شرح /  ٢٠٨:ص-١:ج. الهداية. شرح ابن عقيل/  ١٦٤:ص-١:ج. شرح ابن عقيل بيروت:  انظر إلى  ٣٦

 .٢٩٧: ص_١:جزء. حاشية الصبان على شرح األشموني.  ٣١:ص. دار إحياء. شواهد ابن عقيل
شرح /  ٢٩٧:ص-١:ج. الهداية. شرح ابن عقيل/  ٢٣٠:ص-١:ج. شرح ابن عقيل بيروت:  انظر إلى  ٣٧

 .٣٥٩: ص_١:جزء. حاشية الصبان على شرح األشموني.  ٥٥:ص. دار إحياء. شواهد ابن عقيل
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  حذف حرف النداء أي يا أبا :      أبا •
  أصله افتخرت علي ألن آنت ذا نفر :    أما أنت ذا نفر •
  بمعنى صاحب:    ذا •
ن       :   والنفر • ال م ة الرج ل جماع ي االص و ف ة وه الجماع

ة  ا  .ثالثة إلى عشرة وقيل إلى سبعة بدخول الغاي وأم
القوم جماعة الرجال ليس فيهم إمرأة وواحده رجل   
دخل         د ت وام وق ع أق ه والجم ر لفظ ن غي رؤ م وام
ذآر         وم آل بني رجال ونساء وي ا ألن ق النساء تبع

  . القوم بمؤنث
ى    :   لضبعا • ة عل نة المجدي ه الس به ب روف ش وان مع حي

ن    ة ع ون آناي ريحية ويك تعارة التص ق االس طري
يهم     ت ف عفوا عاث وم إذا ض وم ألن الق عف الق ض

 . الضباع
  

  : المعنى 
ي      يهم افتخرت عل زا ف يآ أبا خراشة ليكون صاحب جماعة آثيرين وعزي

وم          ز ق ك صاحب جماعة عزي إني ايضا مثل ذلك ف ي ب اقين   ال تفتخر عل ب
  .موفرين لم تأآلهم السنين المجدية والضباع لضعفهم 

  الفخر لقومه : الغرض /الموضوع
 

  ٣٨ُمَقيٌِّظ ُمصيِّف ُمشتَّى* من يُك ذابْت فهذا َبتَّي  .٨
  

  قاله رؤبة 
  :المعجم 
يظ      :   بت  • اء غل ل آس وه وقي ز ونح ن خ ان م و طيلس وه

  مربع ويجمع على بتوت آفلس وفلوس 
الم  :   مقيظ • القيظ وهو شدة الحر وهو الفصل الذي سمته الع

  بالصيف ودخوله عند حلول الشمس رأس السرطان 
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الربيع  :   مصيف • اس ب مته الن ذي س و الفصل ال الصيف   وه
  .ودخوله عند حلول الشمس

ول        :   مشتى • د حل ه عن ذي يكون دخول الشتاء وهو الفصل ال
  الشمس رأس الجدي 

ول :   الربيع  • د حل ه عن الخريف ودخول موه ب ذي س و ال وه
  .الشمس رأس الميزان

  
  :المعنى 

رد   ه من الحر والب ان يحفظ ا صاحب طيلس ك ي ذا من ي ه ألن ه ا مثل فأن
ن           ي م ا نفس ه أيض أحفظ ب تائي ف يفي وش ي وص ي لقيظ ان يكفين طيلس

  .الحرارة والبرودة
  .الفخر على حق طيلسان:الغرض /الموضوع

  
 

 : الرثاء، منها )٥
 

  ٣٩وال َوَزٌر مما قضى اهللاُ  واِقيا* َعزَّ فال شيٌئ على االرِض باِقيا ت .١
  :المعجم 
وهوامر من التعزى،وأصله من العزى وهو تسل       :    تعّز •

  وتصبر 
  ثابتا :     باقيا •
  ملجأ:     ووزر •
  حافظا:     واقيا •

  :  المعنى
تسل وتصبر على ما أصابك من المصيبة أو المصائب ألنه ال يدوم شيئ 
ا  ه الشخص فيحفظه مم أ يلتجئ إلي اك ملج يس هن ى وجه االرض ول عل

  .قضاه وقدره غليه اهللا سبحانه وتعالى 
  الرثاء:الغرض /الموضوع
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  ٤٠ولكن بأن ُيْبَغى عليه فُيخَذال* ميتًا بانِقضاِء حياِته  إِن المرُء .٢
  : المعجم 
  االنسان :     المرء •
  هو من فارقت روحه جسده :     وميتا •
  فراغ وانتهاء:   بانقضاء •
  أجله :     حياته •
  يعتدى :     يبغى •
  ال ينصر:     يذخال •

  
  
  

  :      المعنى 
د          ه ق ا ألن ذلك ميت د ب ه أي اليع اء أجل راغ وانته ليس االنسان ميتا بسبب ف

ه   فارق الدنيا واسترح من آدراته داء علي ا ولكن إنما يعد ميتا بسبب االعت
ة يتجرع الغصص          ذه الحال ه في ه ا ألن والظلم ولم يجد له ناصرا ومعين

  .وعشيه يتنغص
  الرثاء : الغرض /الموضوع

 
  ٤١إذ غدا َحْشَو َرْيَطٍة َوُبُروِد* آادت النفُس أن َتفيَض عليه  .٣

  
ي    اب الثقف د الوه ن عب د ب د المجي مه عب ه رجال اس ى ب اعر يرث ه الش قال

  : وقبله. وأدرج في أآفانه
  مهدوِدَهدّ ُرْآنًا ما آان بال* إن عبد المجيد يوم توفَّى 
  ما على النَّْعِش من عفاٍف وُجوٍد؟* ليت شعِري وهل َدَرى َجاِمُله 

  : المعجم 
  الروح :     النفس •
  تخرج من الجسد:     تفيض •
  صار :     غدا •

                                                 
٤٠  
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  مجعوال ومدرجا:     حشو •
وهي مالءة ليست قطعتين وقد تطلق على آل ثوب :   ريطة •

ى    رقيق وتجمع على آل رياط مثل آلبة وآالب وعل
  يط مثل تمرة وتمرر

  نوع من الثياب وهي جمع ُبرد:     برود •
  

  : المعنى 
قاربت ألجل هذا الميت الروح أن تخرج من الجسد حين صار مجعوال      

  ومدرجا في أ آفانه 
 الرثاء: الغرض /الموضوع

 
  ٤٢يقينًا َلَرْهٌن بالذي أنا َآاِئٌد* ى يوَم الرََّجاِم وإنَِّني ٌت أًسوأُم .٤

  
  قاله آبير بن عبد الرحمن 

  :المعجم 
  حزنا :     وأسى •
  يوم وقعة الرجام :   يوم الرجام •
   عالما:     يقينا •
  مرهون :     لرهن •

  
  : المعنى 

آدت أموت حزنا في يوم الوقعة التي وقعت في االرض المسماة بالرجام 
ا   وإنني لمرهون بسبب الذي أنا قريب آتيه والقيه وأقول ذلك متيقنا جازم
ي عن         ر ل ه ال مف به، أي أني في هذه الواقعة يشتد بي الحزن واجزم بأن

  . مالقاة ما أتوقعة فيها
  الرثاء:الغرض /الموضوع

 
  ٤٣َت فِنْسياُنه ضالٌل ُمِبيٌن * ْر وال َتَزْل ذاِآَر الَمْوصاِح َشمِّ .٥
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  :معجم ال
  

  منادى مرخم :     صاح •
  استعد :     شمر •
  بقلبك ولسانك :     ذاآرا •
  ال تقصد الترك واإلهمال :     فنسيانه •
م  :     ضالل • ا فل ق أي زل عنه ال ضل الرجل الطري ل يق الزل

  .يهتدي إليها
  

  : المعنى 
يانه       دا بقلبك ولسانك ألن نس ره أب يا صاحب استعد للموت وال تطرق ذآ

  . ذهول عفلة أو تعمد ضالل وزلل ظاهروترآه عاى 
 الرثاء: الغرض /الموضوع

 
  ٤٤َلذَّاُته بادِّآاِر الموِت والَهَرِم*  ُمنَغصًَّةال ِطيَب للعيِش ما دامْت  .٦

  
  : المعجم 
  لذاة :     طيب •
  الحياة :     العيش •
  مكدرة:     منغمضة •
نفس         :   لذاته • تهيه ال ه أي تش ذذ ب ا يتل ذة وهي اسم لم جمع ل

 وتألفه وبادآار أي تذآر وأصله اذتكار
  الكبر والضعف :   الهرم •

  
ى  تهيه : المعن ا وتش ه االنسان فيه ّذ ب ا يلت در م دة دوام تك اة م ذة للحي ال ل

  .وتألفه بسبب تذآر الموت والكبر والضعفنفسه 
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 الرثاء : الغرض /الموضوع
  

 : الغزل، منها )٦
 

   ٤٥ بَيْثِرَب أْدَنى داِرها َنظُر َعاِلي* َتَنوَّْرُتها ِمن أْذِرعاٍت وأهُلها .١
  

  قاله إمرؤ القيس الكندي 
  :المعجم 
ا      :    تنورتها • ة ناره ى ناحي تنورت ناحية نارها أي نظرت بقلبي إل

ه حتى    لشدة شوقي إليها يريد أن الشوق يخيل محبوبته إلي
  .آأنه ينظر إلى ناحية نارها

ا ذراع   هي :   أذرعات • في األصل جمع من أذرعة التي مفرده
وهو الذي يقاس به  ويكال ثم نقل  هذا الجمع وجعل علما 

  على بلدة الشام
ة  :   بيثرب • ي مدين ة بن ن العمالق ل  م م رج ل اس ي األص و ف ه

  الرسول عليه الصالة والسالم فسميت بإسمه
ر أي أدني     :   الخ...أدني • ا نظر عالي أو الخب  أي نظر أدني داره

  .دارها ذو نظر عالي
  

  :  المعنى 
ا    نظر بقلبي البعيني إلى ناحية نارها وهي دار المحبوبة لشدة شوقي إليه
ر      رب ونظ ا بيث ي وأهله ة ه ات وقاطن ي أذرع ا  ف وني قاطن ال آ ي ح ف
ان          ه وإن آ ا  أي ان ى نظر عظيم فكيف بنظر داره األقرب من دارها إل

ه اال دة عن رب يعي ه في يث ه في اذرعات  ومحبوبت ا إلي  أن الشوق يخيله
  . حتى آأنه ينظر إلى ناحية نارها من هذه المسافة

الغزل؛ شوق القائل آأنه يرى بيت محبوبته قريبا : األغراض /الموضوع
  بل بعيدا 

 
  ٤٦منها بالذي أنت بائٌح َنفُبْح َال* َسْمراَء ِحْقبًة  وقد آنَت ُتخفي ُحبَّ .٢
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  :قاله عنترة بن شداد العبسي من آلمة مطلعها

  غداة غدْت منها سنيٌح وبارح* طِربْت وحاجْتك الظباُء السوانُح 
  بَزْندين في جوفي من الوجد قادٌح* آأنمـا تغالْت بي األشواُق حتى 

  
  :المعجم 
  تكتم :     تخفي •
  آحمراء اسم لمحبوبة الشاعر:     سمراء •
ى     :     حقبة • ق عل ة تطل ي اللغ لها ف ة وأص دة الطويل ي الم ه

  ثمانين عاما 
  فعل امر من باح بوحا أي أظهر :     وبح •
  مظهر :     بائح •

  
  :المعنى 

ان     واهللا قد آنت تكتم حب مح ة من الزم دة طويل بوبتك المسماة بسمراء م
  فأظهر لنا اآلن من حبها ما أنت مظهره أي تريد إظهاره  

 الغزل: العرض /الموضوع
 

  ٤٧ُمَحيَّاَك أْخَفي َضْوُءه آلَّ شارٍق* قد أضاَء فُمْذ َبدا  سرينا ونْجٌم .٣
  : المعجم 
  سرنا ليال :     سرينا •
  أنار وأشرق :     أضاء  •
  حين ظرف زمان :     مذ •
  طهر :     بدا •
  وجهك :     محياك •
  حجب:     أخفى •
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  طالع :   آل شارق •
  

  :المعنى 
ر    ين ظه رق فح ار وأش د أن ا ق ال أن نجم يال والح رنا ل ا  س ك يآيته وجُه

  .المحبوبة حجب وستر نوره نور آل نجم طالع أو آل آوآب مضئ
 الغزل: العرض /الموضوع

 
  تَولَّْت وَبقَّْت حاَجتي في ُفؤاِديا* بدْت ِفْعَل ذي ُودٍّ فلما َتِبْعُتها  .٤

  ٤٨واها وال عن ُحبِّها ُمَتراِخياِس* وحلَّْت َسواَد الَقلِب ال أنا َباغيًا 
  

لم و       لم وأس ه وس د صلى اهللا علي قالهما النابغة واسمه قيس بن عبد اهللا وف
ل       طال عمره في الجاهلية واإلسالم ق  ين سنة وقي ائتين وأربع ل عاش م ي

  . غير ذلك
  :   المعجم
  ظهرت :     بدت •
  بمعنى صاحب :     ذي •
  محبة :     وّد •
  أي مشيت خلفها:     تبعتها •
  أعرضت :   تولت   •
  ترآت :     وبقت •
  جمعها حاج بحذف الها حاجات وحوائج:     والحاجة •
  قلبي :     فؤاديا •
  نزلت :     حلت •
  بته السوداء ح:   سواد القلب •
  طالبا:     باغيا •
  متوانيا أي وال أنا متراخيا في حبها:     متراخيا •

  
  : المعنى 
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ة من     ودة والمحب ظهرت هذه المحبوبة حال آونها مبدية فعل صاحب الم
وي رجائى ومشيت        ا طمعت وق اءه ولم آل ما يطمع المحب ويقوي رج

م أقض   خلفها بسبب ما أبدته أعرضت عني وترآت حاجتي في قلبي      فل
ة    منها وطرا ونزلت وسكنت في سواد القلب أي نزل حبها وسّكن في حب

  .القلب ولست أن تطلب غيرها وال أنواني في حبها
 الغزل: الغرض /الموضوع

 
  ٤٩ أخاَك ُمصاُب القلِب جمٌّ َبالِبُله* فال َتْلَحني فيها فإنَّ بُحبَّها  .٥

  
  : المعنى 
  تلمني :     تلحني •
  أي في حبها:     فيها •
  آثير :     جّم •
و :   بالبله • ل، وه ع بلب و جم ه، وه ه وهموم أي وساوس

  ال الحظن واشتغال الب
  : المعنى 

اك        إن أخ رأة ف ذه الم ب ه ى ح ي عل م ال تلمن ا الالئ ه -يأيه د نفس  -يقص
  مصاب القلب بسبب حبها آثير وساسه وهموميه  من أجلها

  الغزل:الغرض /الموضوع
 

  ٥٠ولكنَّني ِمن ُحبِّها َلعميُد* ليلي َعواِذلي  ونني في ُحبِّيلوُم .٦
  

  :المعجم 
  يعنفونني ويعذبونني :   يلومونني  •
ة أو  :     عوذالي • ع عاذل ونني وهي جم دل من واو يلوم ب

  عاذل 
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دود:     لعميد • ود ومه د. معم ولهم وعمي دة العشق، : من ق عم
  إذا هده، وقيل إذا انكسر قلبه من الموّدة

  
  :المعنى 

م      ي ل ذيبهم ل يعنفني ويغدبني بسبب حبي لليلي عواذلي ولكن تعنيفهم وتع
ه   يؤثر فّي ذشيئا بل حّبي لها هّدبي وجّرد شخصا من الحب أوقع الهذ ألن

  . معنى من المعاني اليقع منه ذلك
  غزلال: الغرض /الموضوع

 
  ٥١آأن َثْديـَْيِه ُحقَّـاُن* وصْدٍر ُمشِرِق النَّحِر  .٧

  
  : المعجم 

ى ربّ ال:  وصدر مشرق النحر ه بمعن ذآورة . واو في ت الم : وقرئ
ون          ة نحر مشرق الل ون والثالث ة صدر مشرق الل األولى بما ذآر والثاني

  والرابعة وجه مشرق اللون
  مضئ العنق:   مشرق النحر •
  جمع نحور :     النحر  •
  أي الصدر أي الثديين فيه :     ثدييه •

  
  

  : المعنى 
وتشبيه الثديين بالحقين في  ورب صدر وإنما يقل حقتان نظرا وهو اإلناء

  .   االستدارة والصغر
  الغزل : الغرض /الموضوع

 
 : الخماسة، منها )٧

 
  ٥٢ُأَصاِدُفه وَأْفَقُد بعَض َمالي* آُمِنيِة َجاِبٍر إذ َقال َليِتي  .١

                                                 
شرح /  ٣٩١:ص-١:ج. الهداية. شرح ابن عقيل/  ٣٠١: ص-١:ج. شرح ابن عقيل بيروت:  انظر إلى  ٥١

  .٤٣٣:ص_١:جزء. حاشية الصبان على شرح األشموني.  ٨٠:ص. دار إحياء. شواهد ابن عقيل
 



 الباب الثالث
 

٨٣ 
 

  
ل           د الخي ه زي ان اسم قبل ذلك وآ قاله زيد الخير الذي سماه النبي صلعم ب

  .وهو من المؤلفة قلوبهم
  :المعجم 
  أي تمنى :   آمنية •
  أجده :   أصادفه •
  أهلك وروي أتلف وأغرم :   أفقد •

  
  :المعني 

دا         تمنر مزيد ال ليتي أجد زي ه ق ه أو ألن تمنيا آائنا آتمني جابر حين قول
ا   وأنا أهلك بعض مالي ألجل قتله فاتفق أن مزيدأ جابرا لقياه  وآان بينهم

  :وبينه عداوة  فلما التقيا معه طعنها فقال زيد حينئذ
  أخاثقة إذا اختلفت العوالي* تمنى مزيد زيدا فالقي 

  أي الرماح
 خماسةال: الغرض /الموضوع

 
 َتَراُهنَّ يوَم الرَّْوِع آالِحَدِء الُقْبِل* وُتْبِلى اُألَلى َيسَتْلِئُمون على اُألَلى  .٢

٥٣  
  

  : قاله أبو ذؤيب خويلد الهندلي، وقبله
  قديما، فُتْبِليَنا الَمُنوُن، وَما ُنْبِلي* وتلك ُخطوٌب قد تملَّْت َشباَبنا 

  :المعجم 
 جمع خطب، وهو األمر العظيم :   خطوب •
 استمتعت بهم:   تملت شبابنا •
  تفنى :     تبلي  •
  الذين اسم موصول:      االلى •

                                                                                                                                      
ى  ٥٢ روت:  انظر إل ل بي ن عقي ل/  ٩٠:ص-١:ج. شرح اب ن عقي ة. شرح اب شرح /  ١١١:ص-١:ج. الهداي

  .  ١٨١: ص_١:جزء. حاشية الصبان على شرح األشموني.  ١٤:ص. دار إحياء. قيلشواهد ابن ع
 
روت   :  انظر إلى  ٥٣ ل بي ن عقي ل   /  ١١٦:ص-١:ج. شرح اب ن عقي ة . شرح اب شرح  /  ١٤٢:ص-١:ج. الهداي

  .  ٢١٦: ص_١:جزء. حاشية الصبان على شرح األشموني. ٢٠:ص. دار إحياء. شواهد ابن عقيل
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٨٤ 
 

  يلبسون :   يستلئمون •
  يوم الخوف الفزع، واراد به يوم الحرب   :   يوم الروع •
ى حدآن       :   الحداء • ة ويجمع أيضا عل جمع حدأة آعنب وعنب

  مثل غزالن وهو طائر خبيث
دة    :   القبل • اء الموح كون الب اف وس م الق داء بض فة الح ص

ل       ا قب جمع أقبل والمؤنث قبالء وهي التي في عينيه
  بفتحتين زهز الحول

  : عنى الم
ونهم       ة آ ي حال رب ف ون دروع الح ذين يلبس جعان ال وت الش ى الم ويفن
ل     وم الحرب مث عازمين على رآوب الخيل الالتي تعلمهّن أو تبصرهن ي

  الحدا الالتي في عيونها حول خفة السير وشدة العدو
  الخماسة: العرض /الموضوع

  
  ٥٤لَحاَحايوَم النَُّخيِل غاَرًة ِم* نحن اللُذون صبَّحوا الصباحا  .٣

  
  قاله رجل من بني عقيل جاهلي وهو البن حرب وقيل لرؤبة  

  :المعجم 
ل من أول هو م:   الصباح  • زوال وقي ى ال وع الشمس إل ن طل

  نصف الليل األخير إلى الزوال
  من طلوع الفجر إلى غروب الشمس :     يوم  •
  موضع في الشام :     النخيل  •
  هجوما :     غارة •
 شديد اإليذاء صفة لغارة:   ملحاحا •

  
  : المعنى 

 نحن اللذون أتوا العدو صباحا في الوقعة المسمى يوم النخيل لكونها
وقعت في هذا المحل ألجل الهجوم الشديد اإليذاء أو حال آوننا هاجمين 

  عليهم فاتكين بهم فتكا شديدا
                                                 

روت   :  انظر إلى  ٥٤ ل بي ن عقي ل   /  ١١٧:ص-١:ج. شرح اب ن عقي ة . شرح اب شرح  /  ١٤٤:ص-١:ج. الهداي
  .  ٢١٧: ص_١:جزء. حاشية الصبان على شرح األشموني.  ٦٠:ص. دار إحياء. شواهد ابن عقيل
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٨٥ 
 

  الخماسة: العرض /الموضوع
 

  ٥٥ولقد َنهيُتك من بَنات األوَبِر * يُتك أْآُمؤًا وعَساِقال لقد جَن .٤
  

  أنشده ابن جني 
  :المعجم 
  أصله جنيت لك :     جنيتك •
ؤا         • ات     : أآم ن بن غير م م للص أة اس مء والكم ع آ أفلس جم آ

  بياض يسمى بشحمة األرض 
ذآور    جمع عسقول وهو ا:   عساقال  • ات الم سم للكبير من النب

  فهو نوع من الكمأة 
أرض      :   بنات األوبر  • ع ب غير يطل ت ص ل بن ر وقي ن أوب ع م جم

  الشام أبيض يؤآل يسبه القللقس أو اللفت 
  

  :المعنى 
ا       غيرا طيب ه ص ان من ا آ أة م مى بالكم ات المس ن النب ك م ت ل د جني ولق

ا ولق       ا ال من غيرهم د نهيتك عن أآل    وآبيرا طشبا ألجل أن تأآل منهم
  بنات األوبر فال شيئ تأآل منها تشتكي

  الخماسة ألن هذا الشعر لطلب التقاتل بالعساقل:العرض /الموضوع
 

  ٥٦ َو َوال َتْغَتِرْر بعاِرِضِ ِسْلِم* غيُر الٍه ِعداَك فاطَِّرِح اللَّهـ  .٥
  :المعجم 
  من اللهو وهو الترك :     اله  •
  جمع عدّو:     والعدا  •
  اترك وهي الرمي واإلبعاد:     فاطرح •
  تنخدع وتأمن فتترك التحفظ منهم االحتراس:     تغتر •

                                                 
ى   ٥٥ روت    :  انظر إل ل بي ن عقي ل   / ١٤٤:ص-١:ج. شرح اب ن عقي ة . شرح اب شرح  /  ١٨١:ص-١:ج. الهداي

  .  ٢٦٤: ص_١:جزء. حاشية الصبان على شرح األشموني.  ٢٧:ص. دار إحياء. شواهد ابن عقيل
 
روت   :  انظر إلى  ٥٦ ل بي ن عقي ل   /  ١٥١:ص-١:ج. شرح اب ن عقي ة . شرح اب شرح  /  ١٩٠:ص-١:ج. الهداي

  .  ٢٨٠: ص_١:جزء. حاشية الصبان على شرح األشموني.  ٢٨:ص. دار إحياء. شواهد ابن عقيل
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٨٦ 
 

  رئطا:     عارض •
  صلح:     سلم •

  
  :المعنى 

ذلك       ان آ يئ وإذا آ ك بش تغلين عن وا مش رك وليس داك ام ارك ع ر ت غي
أمن    دع وت ك وال تنخ درهم ب ذر غ اعل واح نهم والتش و ع اترك الله ف
نهم   تحفظ م رك ال نهم فتت ك وبي د بين ذي انعق ارئ  ال لح والط بالص

  واالحتراس 
 الخماسة: العرض /الموضوع

 
  ٥٧في بعض ِغرَّاِته ُيوافُقها* ِنيَِّته يوشُك من فرَّ ِمن َم .٦

  
  قاله أمية الثقفي 

  : المعجم 
  يقرب :     يوشك •
  هرب :     فر •
  من موته :     من منيته •
  غفالته :     عراته •
  يصادفها:     يوافقها •

  
  : المعنى 

ه في بعض             ين برائن وع ب ر من الموت في الحرب لقريب الوق إن من ف
  غفالته

اطبين:الغرض /الموضوع ان . الخماسة، ألن غرضه لتشجيع المخ إذ آ
  نزل بكل أحد_ البد_ الموت 

  الخماسة : الغرض 
  

 : ة، منهاالحكم )٨
                                                 

ى   ٥٧ روت    :  انظر إل ل بي ن عقي ل   / ٢٥٨:ص-١:ج. شرح اب ن عقي ة . شرح اب شرح  /  ٣٣٣:ص-١:ج. الهداي
  .  ٣٨٥: ص_١:جزء. حاشية الصبان على شرح األشموني.  ٦٧:ص. دار إحياء. شواهد ابن عقيل

 



 الباب الثالث
 

٨٧ 
 

 
  ٥٨أخاك إذا لم ُتْلِفه لك ُمنِجدا* وما آلُّ َمن ُيبِدي الَبشاشَة آائنا  .١

  
  :م المعج
  يظهر :     يبدي •
  طالقة الوجه:    البشاشة •
  تجده :     تلفه •
  مغيثا :     منجد •

  
  : المعنى 

م تحده            ا أخاك إذا ل ة الوجه والبشر آائن ك طالق ذي يظهر ل وليس آل ال
  .مغيثا معينا ومساعدا في مهماتك

الحكمة، ألن القائل يحذر المخاطب ليس آل من  : األغراض /الموضوع 
  لوجه والبشر أخاك يظهر طالقة ا

 
  ٥٩ َلَال ُمَتشاِبهاِن وال َسوآُء* أنَّ تْسليمًا وتَرآًا  وَأْعَلُم .٢

  
  اله غالب أبو حزام ق

  : المعجم 
  أجزم :     وأعلم •
  متقاربان :   ولالمتشابهان •
  متساويان :   وال سواء •

  
  : المعنى 

ر متساويين        ه غي ليم األمر وترآ ه أو تس وأجزم وأتيقن على الناس وترآ
  . وغير متقاربين

  الحكمة: الغرض /الموضوع

                                                 
شرح /  ٢٦٩:ص-١:ج. الهداية. شرح ابن عقيل/  ٢١٠:ص-١:ج. شرح ابن عقيل بيروت:  انظر إلى  ٥٨

 .  ٣٤٠: ص_١:جزء. حاشية الصبان على شرح األشموني.  ٤٥:ص. دار إحياء. شواهد ابن عقيل
شرح /  ٣٦٨:ص-١:ج. الهداية. شرح ابن عقيل/  ٢٨٥:ص-١:ج. شرح ابن عقيل بيروت:  انظر إلى  ٥٩

 .  ٤١٤: ص_١:جزء. حاشية الصبان على شرح األشموني.  ٧٦:ص. دار إحياء. شواهد ابن عقيل



 الباب الثالث
 

٨٨ 
 

 
  ٦٠آلُّ ما ُقدِّرا سوَف يأتي أْن* عَلْم فعلُم المرِء ينفُعه وا .٣

  
  :المعجم 
 تيقن :     اعلم •
  أي أنَّ المخففة:     أن •
  يقع :     يأتي •
  قدره اهللا تعالى وتعلقت به ارادته :     قدرا •

  : المعنى 
ذي     اعلم وتيقن واجزم أنه أي الحال والشان سوف يقع آل شيئ أو آل ال
ى   له إل رء يوص م الم ه ألن العل ه ارادت ت  ب المين وتعلق دره رب الع ق
ع ال  الى يق بحانه وتع ا أراده اهللا س د أن آل م ه أي اعتق مقصوده ومطلوب

  . محالة
  الحكمة :ضالغر/الموضوع

  
 : غرضان، منها )٩

  
  ٦١قد بَلغا في الَمْجِد غاَيتاها* إنَّ أَباها وأبا أباها  .١

  
  .أبو النجم قاله

  :المعجم 
  قيل، الهاء ضمير يعود على سلمى وليلى:   أباها
  الكرم  :   المحد

  :المعنى  
  إن ابا ريا وجّدها قد بلغا غاية الكرم 

                                                 
شرح /  ٣٨٧:ص-١:ج. الهداية. شرح ابن عقيل/  ٢٩٨:ص-١:ج. شرح ابن عقيل بيروت:  انظر إلى  ٦٠

 .  ٤٣٠: ص_١:جزء. حاشية الصبان على شرح األشموني.  ٧٩:ص. دار إحياء. شواهد ابن عقيل
ى  ٦١ ر إل روت :  انظ ل بي ن عقي رح اب ل /  ٤٥:ص-١:ج. ش ن عقي رح اب ة. ش رح /  ٥١:ص-١:ج. الهداي ش

  .  ١٠٦:ص_١:جزء. حاشية الصبان على شرح األشموني.  ٧:ص. دار إحياء. شواهد ابن عقيل
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٨٩ 
 

المدح؛ بأن أبو النجم يمدح أبا ريا : وهو ممكنان : الغرض /الموضوع
وجدها على غاية الكرام الفخر؛ ألن القائل يفخر أبا رايا وجدها على 

  غاية الكرام  
 

  ٦٢َلِعْبَن بنا َشْيبًا وَشيَّْبَننا ُمْردًا* َدعاني ِمن َنْجٍد فإنَّ ِسِنْيَنه  .٢
  

ا،             ه اسمها ري ة عم ل د هوى ابن ان الصمة ق د اهللا، وآ ن عب قاله الصمة ب
ذآر    ل، ف فخطبها، فرضي عمه أن يزوجها له أن يمهرها خمسين من اإلب
ه          ا ل ه إال أن يكمله أبى عم ين، وف عة وأربع ه تس اق عن ه، فس ك ألبي ذل

رى الصم   دا من   خمسين وأبى أبوه أن يكملها، ولج العناد بينهما، فلم ي ة ب
ا             ى نجد أحيان ام يحن إل ان هو الش ام، فك ى الش ا، فرحل إل فراقهما جميع

  ويذمه أحيانا أخرى       
  :المعجم 
ة أو     :   دعاني • ه بالتثني ا لخليل دع ودع اترآاني فعل أمر من ودع ي

اب   ن خط رب م ادة الع ى ع ا عل االفراد جاري ه ب لخليل
  الواحد بصيغة المثنى تعظيما

  لتي أعالها تهامة واليمن وأسفلها العرق والشامالبالد ا:   نجد •
ذي هو انقطاع    :   سنينه • جمع من سنة، المراد هنا العام الجدب ال

  المطر ويبس األرض إذ هي تطلق على العام مطلقا 
  من لعب بفتح الالم وآسر العين :   لعبن •
 بكسر الشين من جمع أشيب :   شيبا •
  لحيته جمع أمرد وهو الذي لم تنبت:   مردا •

  :المعنى 
بس  ا وي بالد ألن انقطاع المطر منهم ذه ال ر ه ي من ذآ ا خليل اني ي اترآ
يبا        ا ش ة واالضحوآة في حال آونن أرضها في تلك السنين جعلتها آاللعب
ل       اق المح ن مش ا م ا فيه ع لن ا وق ردا بسب م ا م ال آونن ي ح يبننا ف وش

  .ومضار الجدب

                                                 
ى  ٦٢ ر إل روت :  انظ ل بي ن عقي رح اب ل /  ٥٥:ص-١:ج. ش ن عقي رح اب ة. ش رح /  ٦٥:ص-١:ج. الهداي ش

  .  ١٢٩: ص_١:جزء. حاشية الصبان على شرح األشموني.  ٦:ص. دار إحياء. شواهد ابن عقيل
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٩٠ 
 

ه    المدح ألن القائل يحن إلى : العرض /الموضوع ا والهجاء ألن نجد أحيان
  يذم أحيانا

 
 

إيَّاُهم األْرُض في الدَّْهر * بالَباِعِث الَواِرِث اَألْمَواِت َقد َضمَِّنْت  .٣
  ٦٣الدََّهاِريِر

  
  : وقبله. قاله الفرزدق،يفتخر فيه ويمدح يزيد بن عبد الملك بن مروان

  وميٍِّت بعَد رْسِل اِهللا مقبوِر* يا خيَر َحيٍّ نقْت نعٌل له قَدما 
  فناٍء بيٍت من الساعين َمعمور* إنِّي حلفُت ولم أحِلْف على َفَنٍد 

  :المعجم 
  المحي : عث البا •
  الذي ترجع له اإلمالك بعد فناء مالآها : الوارث  •
  اشتملت عليهم أو تكلفت بأبدانهم: ضمنت  •
  

  : المعنى 
ال       ائهم ح د فن م بع ه أمالآه ع إلي وات وترج ي األم ذي يح اهللا ال ت ب حلف

  اشتمال األرض ألبدانهم في الزمن الشدائد 
  الفخر والمدح: الغرض /الموضوع

  
  ٦٤إذ ذَهَب الَقوُم الِكراُم لْيِسي* وِمي آَعديِد الطَّْيِس عدْدُت َق .٤

  
  قاله رؤبة 
  : المعجم
  أحصيتهم :   عددت قومي •
  عدد:     آعديد •
  كثير الرمل ال:      الطيس •

                                                 
ى  ٦٣ روت:  انظر إل ل بي ن عقي ل/  ٨٣:ص-١:ج. شرح اب ن عقي ة. شرح اب شرح /  ١٠١:ص-١:ج. الهداي

  .  ١٧٢: ص_١:جزء. الصبان على شرح األشمونيحاشية .  ١٢:ص. دار إحياء. شواهد ابن عقيل
 
شرح /  ١٠٩:ص- ١:ج. الهداية. شرح ابن عقيل/  ٨٨:ص-١:ج. شرح ابن عقيل بيروت:  انظر إلى  ٦٤

 . ١٣:ص. دار إحياء. شواهد ابن عقيل
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٩١ 
 

  بمعنى وقت :     إذ •
  
  :المعنى   

دد الرمل    عددت قومي في وقت ذهاب الكرام غيري فوجدتهم آثيرين آع
ا    م إال أن أو آعددت قومي آعد الرمل في الكثرة ففاجأني ذهاب الكرام آله
دد الرمل        انوا آع ومي وإن آ الكرم أي أن ق وغرض الشاعر مدح نفسه ب

  في الكثرة ما فيهم آريم غيري
  لنفسه بالكرم المدحلقومه و الفخر :الغرض /ضوعالمو

  
  فقلُت وِمثِلي بالُبكاِء َجِديُر* بكيُت على ِسْرِب الَقطا إذ َمَرْرَن بي  .٥

  ٦٥لَعلِّي إلى َمن قد َهَويُت َأطيُر * أِسرَب الَقطا هل َمن ُيعيُر َجناَحه 
  

  قالهما العباس بن أحنف 
  : المعجم 
  سيالن الدموع بغير صوت أو معه :     بكا  •
  موحدة أي جماعة جمع أسراب مثل حمل أحمال :     سرب •
ع ا:     القطا • ور وهي جم ن الطي ى م ع أيضا عل اة ويجم لقط

  قطوات
  أحرف:     أسرب •

  
ى  ي   : المعن رورهن ب ت  م ور وق ن الطي ة م ى جماع وعي عل ألت دم س

ور هل من          ا جكاعة الطي اء ي ي حقيق بالبك فقلت مناديا وسائال لهن ومثل
  الذي يعير جناحه موجود فيكم لعلي أطير به إلى الذي أحببته 

ه يعبر حاله حين ما ، ألنالوصف: وهو غرضان: العرض /الموضوع
، وهو يريد أن يطير بإعارة الجناح من والغزل. وقعت القطاة أمامه

 القطاة  عند الشوق إلى محبوبته
  

 : االعتذار، منها )١٠
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  ٦٦وقولي إْن أَصْبُت لَقْد أَصاَبْن* والِعتاَبْن  َأِقلِّي اللوَم عاذُل .١
  

  وهو من قول جرير بن عطية من فخول شعراء اإلسالم
  :المعجم
 أترآي:   أقلي •
  أصله عاذلة :   عاذل •
 التعنيف أو التعذيب:   اللوم •
. مترادفة أي اختلف لفظها واتحد معناه ألفاظ:   عاذل والعتاب •

  والعتاب هو التفريع على فعل شيئ أوترآه 
  :المعنى 

اترآي يا معذبة تعذيبي وان وافقت الصواب في حبى لها أو إن نطقت 
  .بالصواب فيما تقولينه بدل التعذيب فقولي واهللا لقذ أصاب في حبه لها

  االعتذار :الغرض /الموضوع
 

  ٦٧والَبَغى َمْرَتُع ُمْبَتِغيِه َوِخيُم* َمنَدِم  والَت ساعَة َنِدَم الُبَغاُة .٢
  

  يقاله محمد بن عيسى التميم
  : المعجم 
ه      :     ندم • ه أو آراهت ا فعل ى م والندم وهو حزن االنسان عل

  للشيئ بعد فعله 
  جمع باغ وهو الظالم المعتدي :     والبعاة •
  وقت :     ساعة •
  معناه الندم:     مندم •
  االعتذار:     البغى •
  مكان الرتع وهو الرغى :     مرتع •
  طالبه :     مبتغيه •
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  بته سيئةثقيل يعني أن عاق:     خيم •
  

  : المعنى 
ندم في وقت القصاص الظالمون المعتدون وحزنوا على ما فعلوا والحال 
ع     أن هذا الوقت الذي ندموا فيه ليس وقت ندامة بل ندموا في وقت ال ينف

  . فيه الندم وإن البغى واالعتداء محل طالبه ثقيل وعاقبته في مبتغيه
 االعتذار: الغرض /الموضوع
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